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Αγαπητές συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, 

Σε αυτές τις πρωτόγνωρες και αντίξοες συνθήκες 

που έχει δημιουργήσει η πανδημία του κορονοϊού 

ανά το παγκόσμιο, αισθάνομαι την ανάγκη να 

επικοινωνήσω με την κυπριακή παροικία στο 

Ηνωμένο Βασίλειο. Με όλους εσάς τους Κύπρι-

ους και τις Κύπριες, που με δυναμισμό αγωνίζε-

στε για ένα καλύτερο αύριο για την οικογένειά 

σας. Με όλους εσάς που με το ωφέλιμο έργο που 

παράγετε ο καθένας από το δικό του μετερίζι βά-

ζετε ένα λιθαράκι για την προκοπή της τοπικής 

κοινωνίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, πάντοτε σεβό-

μενοι την κουλτούρα της χώρας στην οποία χτί-

σατε τη ζωή σας και διατηρώντας ταυτόχρονα με 

ζέση την επαφή με τις ρίζες σας.   Σε όλους εσάς 

που αποτελείτε δίχως αμφιβολία τους καλύτερους 

πρεσβευτές μας, θα ήθελα να στείλω το μήνυμα 

ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, στέκεται δίπλα σας.  

Συμπατριώτισσες, συμπατριώτες, 

Η σκέψη μας αυτές τις ώρες στρέφεται, ιδιαίτερα 

στις οικογένειες όλων εκείνων που θρήνησαν, 

την απώλεια δικών τους ανθρώπων. Με απέρα-

ντη θλίψη αποχαιρετήσαμε  δυστυχώς πολλούς 

Κύπριους. Αρκετοί βρέθηκαν στο Ηνωμένο Βα-

σίλειο ως οικονομικοί μετανάστες τη δεκαετία του 

1950 και άλλοι ως πρόσφυγες μετά την κατα-

στροφή του 1974. Μεταφέρω εκ νέου τα συλλυ-

πητήρια του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως 

εκφράστηκαν με επιστολές του προς τους Προ-

έδρους της Κυπριακής Εθνικής Ομοσπονδίας και 

της ΠΟΜΑΚ στις 10 Απριλίου 2020, καθώς και 

την αγάπη εκ μέρους όλων των συμπατριωτών 

σας στην Κύπρο και τον δικό μου βαθύ συγκλο-

νισμό. Προσωπικά, έχοντας ζήσει μαζί σας για 

τέσσερα χρόνια με την οικογένειά μου, όταν υπη-

ρέτησα ως Γενικός Πρόξενος στο Λονδίνο νιώθω 

ένας από εσάς. Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπη-

τήρια μου προς τους οικείους των μελών της πα-

ροικίας που έφυγαν από τη ζωή εξαιτίας της παν-

δημίας και σας εύχομαι από καρδιάς δύναμη και 

κουράγιο. 

Ενωμένοι όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε.   

Νίκος Χριστοδουλίδης,  

Υπουργός Εξωτερικών

ΣΤΟΥΣ 287 ΕΦΤΑΣΕ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ  
ΘΑΝΑΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Ο εφιάλτης που βιώνει η κυπριακή παροικία στο 

Ηνωμένο Βασίλειο εξαιτιάς της φονικής πανδη-

μίας που πλήττει τον πλανήτη, συνεχίζεται. Σύμ-

φωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που διε-

νήργησε η «Παροικιακή», μέχρι και την Τετάρτη 

29 Απριλίου ο αριθμός των Κυπρίων που έχασαν 

τη ζωή τους εξαιτίας της νόσου Covid-19 έφτασε 

τους 287. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό το γεγο-

νός ότι μόνο την τελευταία εβδομάδα έφυγαν από 

τη ζωή 51 συμπατριώτες μας στο ΗΒ. Ανάμεσα 

σε αυτούς ένα ζεύγος ηλικιωμένων και τα δύο 

αδέλφια που έχασαν τη μάχη για τη ζωή σε διά-

στημα τριών ημερών. 

Οι θάνατοι αφορούν σε 170 Ελληνοκυπρίους, 90 

Τουρκοκυπρίους και ένα Μαρωνίτη που κατοι-

κούσαν στο Λονδίνο, όπου μεγάλος είναι και ο 

αριθμός των συμπατριωτών μας που έχουν νο-

σήσει με τον ιό και νοσηλεύονται στα νοσοκομεία 

σε σοβαρή κατάσταση. 

Καλύτερη φαίνεται να είναι η κατάσταση εκτός 

Λονδίνου. Στο Birmingham καταγράφονται οι θά-

νατοι οκτώ Ελληνοκύπριων και ενός Τουρκοκύ-

πριου. Στο Weston-super-Mare, καταγράφονται 

3 θάνατοι Ε/κ, οι οποίοι μάλιστα ήταν όλοι μέλη 

της ίδιας οικογένειας. Στο Liverpool ένας Ε/κύ-

πριος και ένας Μαρωνίτης. Από ένας θάνατος 

Ελληνοκυπρίων καταγράφονται σε: 

Derby 

Lowestoft 

Cambridge 

Luton 

Southend 

Cheltenham 

Glasgow 

Newport 

Leeds 

Εκτός Λονδίνου έχουν καταγραφεί επίσης 

 και 3 θάνατοι Τ/κυπρίων. 

Δυσανάλογο το πλήγμα 

Οι αριθμοί και οι στατιστικές καταδεικνύουν ότι 

μέχρι στιγμής η κυπριακή κοινότητα στο Λονδίνο 

έχει πληγεί δυσανάλογα σε σχέση με τον υπό-

λοιπο πληθυσμό, καθώς προκύπτει ένα ποσοστό 

θανάτων της τάξης του 5.5% στη βρετανική πρω-

τεύουσα. Το ποσοστό αυτό συνιστά μείωση σε 

σχέση με το 7% που είχε καταγραφεί τις πρώτες 

τρεις εβδομάδες της πανδημίας, όμως παρ’ όλα 

αυτά παραμένει αρκετά υψηλό για την κυπριακή 

κοινότητα. Είναι για αυτό το λόγο, που η οργα-

νωμένη παροικία συνεχίζει να καλεί τους συμπα-

τριώτες μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να 

λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας 

και περιορισμού. Μάλιστα, εκφράζονται φόβοι ότι 

ο αριθμός των θανάτων στην κυπριακή κοινότητα 

του Ηνωμένου Βασιλείου θα αυξηθεί περαιτέρω 

τις επόμενες μέρες, καθώς υπάρχουν σοβαρές 

ενδείξεις ότι το κακό που έπληξε την παροικία 

μας, δεν σταματά εδώ. 

Σημειώνεται ακόμη ότι παράλληλα με τον μεγάλο 

αριθμό θυμάτων κορωνοϊού, τις τελευταίες μέρες 

είχαμε σημαντικά αυξημένο αριθμό θανάτων ηλι-

κιωμένων Κυπρίων, χωρίς όμως η αιτία θανάτου 

να αποδίδεται από τις βρετανικές Αρχές στη θα-

νατηφόρα νόσο Covid-19. 

Τέλος, να αναφέρουμε ότι τα στοιχεία που εξα-

σφάλισε η «Παροικιακή» αφορούν σε επιβεβαι-

ωμένους αριθμούς από τοπικά νοσοκομεία, εκ-

κλησίες, οργανωμένα σύνολα Κυπρίων, γραφεία 

τελετών, τις αγγελίες θανάτου στην εφημερίδα 

μας και στοιχεία από τουρκοκυπριακά μέσα ενη-

μέρωσης, τα οποία προβαίνουν σε ανάλογες 

έρευνες τις τελευταίες εβδομάδες.

  Μήνυμα  Υπουργού Εξωτερικών Νίκου 
Χριστοδουλίδη πρός την Παροικία

Η μια τραγωδία διαδέχεται την άλλη 
στην παροικία μας
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με τον Βύρωνα Καρύδη

Ενός λεπτού σιγή τήρησε το Ηνωμένο Βασίλειο 
την Τρίτη , στις 11 το πρωί τοπική ώρα, στη μνήμη 
των εργαζομένων στο Εθνικό Σύστημα (NHS) που 
έχασαν τη ζωή τους λόγω του κορωνοϊού.  

“Δεν πρόκειται να τους ξεχάσουμε ποτέ”,  ο πρω-
τοσέλιδος τίτλος  στη Sun (29/04).  

Γιά την αρθρογράφο της Daily Telegraph, Τζού-
ντιθ Γούντς , “ χθες οι χαμηλοί ουρανοί αντανα-
κλούσαν τη σκοτεινή διάθεση κάτω στη γή καθώς 
η Βρετανία έστρεψε το βλέμμα και κοίταξε βαθιά 
και ταπεινά,  με ευγνωμοσύνη, όλους εκείνους που 
πέθαναν ενώ μας κρατούσαν ζωντaνούς” .      

Εν τω μεταξύ, οι Times, εκφράζουν φόβους για 
το ενδεχόμενο σύντομα στους οίκους ευγηρίας ο 
αριθμός των θανάτων από κορωνοϊό να ξεπεράσει 
τον αριθμό των νεκρών στα νοσοκομεία. Εκπρό-
σωπος των εργαζομένων στο Εθνικό Σύστημα 
Υγείας (NHS Confederation)  τόνισε στην εφημε-
ρίδα ότι το σύστημα φροντίδας πρέπει να ανα-
μορφωθεί, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ένοικοι των 
γηροκομείων δεν αντιμετωπίζονται ως "πολίτες 
δεύτερης κατηγορίας". 

Η Daily Mirror κατηγορεί την κυβέρνηση ότι 
"δημιουργεί παγίδες θανάτου" με το να ενθαρρύνει 
τη μεταφορά ασθενών από τα νοσοκομεία σε οί-
κους ευγηρίας , χωρίς μάλιστα να γίνονται οι απα-
ραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Παράλληλα επικρίνει 
το υπουργείο Υγείας επειδή απέτυχε να παράσχει 
στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του NHS τον 
κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας.  

Κατά τον Guardian,  η προστασία των γηροκο-
μείων από την πανδημία του κορωνοϊού  πρέπει 
τώρα να είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες 
της κυβέρνησης. 

Η Metro επισημαίνει ότι ο αριθμός των θανάτων 
στο Λονδίνο από τον Covid-19, τις τελευταίες τέσ-
σερις εβδομάδες είναι μεγαλύτερος από τον 
αριθμό εκείνων  που έχασαν τη ζωή τους στις χει-
ρότερες νύχτες των βομβαρδισμών κατά τη διάρ-
κεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.   

H Daily Mail πιστώνεται με μια “εκστρατεία 
διάσωσης” για τους εργαζόμενους στο NHS. H 
εφημερίδα ενημερώνει τους  αναγνώστες της ότι 
έχει φροντίσει για τη μεταφορά από την Κίνα στη 
Βρετανία 150.000 προστατευτικών στολών. “Στο 
φορτίο συμπεριλαμβάνονται και πολλές χιλιάδες 
μάσκες”, διαβάζουμε στο σχετικό δημο-
σίευμα.  

Η Daily Tele-
graph γράφει ότι 
η κυβέρνηση 
έχει χαλαρώσει 
ένα από τα πέ-
ντε βασικά κριτή-
ρια που πρέπει 
να πληρούνται 
για την άρση του 
lockdown. Η 
εφημερίδα ανα-
φέρει ότι ο στό-

χος τώρα είναι να αποφευχθεί ένα νέο κύμα μολύν-
σεων "που να κατακλύσει το NHS", όταν προηγου-
μένως ο στόχος ήταν να αποφευχθεί μια νέα κορύ-
φωση της πανδημίας. Σύμφωνα με την Telegraph 
η αλλαγή αυτή είναι μια από τις "ενδείξεις ότι ο 
Μπόρις Τζόνσον ετοιμάζεται να αποφασίσει τη χα-
λάρωση των περιορισμών εντός  των ημερών". 

Επιφυλακτικός για την άρση των περιορι-
στικών μέτρων ο Μπόρις Τζόνσον     

Οι εφημερίδες είχαν  πολλά να πουν την  Τρίτη 
μετά την επιστροφή του Μπόρις Τζόνσον στα πρω-
θυπουργικά του καθήκοντα.  

Η κυβέρνηση έχει επικριθεί από κόμματα της 
αντιπολίτευσης και επιχειρήσεις ότι δεν παρου-
σίασε ένα περίγραμμα του πώς και πότε θα χαλα-
ρώσει το οικονομικό και κοινωνικό lockdown, που 

επιβλήθηκε προκειμένου 
να επιβραδύνει την εξά-

πλωση του κορωνοϊού, με ορι-
σμένους να αφήνουν να εννοη-
θεί ότι η Βρετανία έμεινε πίσω σε σχέση με άλλες 
χώρες σε ό,τι αφορά την αντίδρασή  της. 

Ο Μπόρις  Τζόνσον κατά την πρώτη επίσημη 
εμφάνισή του την Δευτέρα  μετά την ανάρρωση 
του από τον κορωνοϊό   είπε ότι δεν μπορεί να πει 
τώρα “πόσο γρήγορα ή πόσο αργά ή ακόμη πότε 
θα γίνουν αυτές οι αλλαγές που αφορούν τα πε-
ριοριστικά μέτρα, αλλά πρόσθεσε: “Θέλω να ση-
μειώσω τώρα πως οι αποφάσεις αυτές θα λη-
φθούν με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και θέλω 
να μοιραστώ όλα τα σχετικά με την εργασία μας 
και τις σκέψεις μας, τις δικές μου σκέψεις, μαζί 
σας, με τον βρετανικό λαό”. 

Σύμφωνα με το  περιοδικό Spectator ο Βρετανός 
πρωθυπουργός με την επανεμφάνισή του στο πο-
λιτικό προσκήνιο θέλησε περισσότερο να εμψυ-
χώσει τους Βρετανούς και να κάνει σαφές ότι έχει 
τον έλεγχο της κατάστασης.  

“Η Βρετανία θα πρέπει να αισθάνεται ανακού-
φιση βλέποντας τον Μπόρις Τζόνσον να επανέρ-
χεται στα καθήκοντα του μαζί με την αστείρευτη 
αισιοδοξία του” , έγραψε η Sun (28/04).  

Κατά τον αρθρογράφο της Daily Express, Μέι-
σερ Χολ , το πρόσωπο του Τζόνσον έλαμπε  από 
ζωντάνια και σθένος ενώ η ρητορική του δεινότητα 
ήταν στο καλύτερο δυνατό επίπεδο  όταν έκανε 
τις δηλώσεις του την Δευτέρα.  

Κορωνοϊός : Ενός λεπτού σιγή για του εργαζόμενους στο NHS που έχασαν τη ζωή τους

Κορωνοϊός Υγεία

Προειδοποίηση για ανεξήγητο σύνδρομο σε παιδιάΒρετανία: Πιθανώς η πλέον πληγείσα 
χώρα της Ευρώπης

Παιδιά στη Βρετανία αρρωσταίνουν από έναν νέο και πιθανώς θα-
νατηφόρο συνδυασμό συμπτωμάτων που φαίνεται να συνδέονται 
με τον Covid-19, την ασθένεια που προκαλεί ο νέος κορωνοϊός, 
προειδοποιεί το NHS.    

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) έστειλε σχετική ενημέρωση στους 

γιατρούς στα νοσοκομεία της Βρετανίας, κάνοντας λόγο για αύξηση 

περιπτώσεων παιδιών που φαίνεται να έχουν πληγεί από κάποιας 

μορφή σύνδρομο τοξικού σοκ. Κάποιες από τις περιπτώσεις χρει-

άστηκε να νοσηλευτούν σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Τουλάχι-

στον ένα παιδί υποβλήθηκε σε οξυγόνωση με εξωσωματική μεμ-

βράνη (ECMO), θεραπεία που χρησιμοποιείται όταν η ζωή κάποιου 

είναι σε κίνδυνο, καθώς δεν μπορεί πλέον να αναπνεύσει από μό-

νος του.   Δεν είναι γνωστό πόσες τέτοιες περιπτώσεις έχουν εμ-

φανιστεί, αν και εκτιμάται πως πρόκειται για μικρο αριθμό, ούτε 

έχει γίνει γνωστό αν κάποιο παιδί έχασε τη ζωή του. Αλλά οι επικε-

φαλής του NHS ανησυχούν ιδιαίτερα με αποτέλεσμα να προειδο-

ποιήσουν τους γιατρούς για την ύπαρξη του συνδρόμου, ενώ τους 

ζήτησαν να αναφέρουν επειγόντως κάθε τέτοια περίπτωση.   Η 

προειδοποίηση του NHS   «Έχει αναφερθεί ότι τις τελευταίες τρεις 

εβδομάδες έχει υπάρξει μια αύξηση του αριθμού παιδιών όλων 

των ηλικιών που εμφανίζουν πολυσυστηματική φλεγμονή η οποία 

απαιτεί εντατική θεραπεία, τόσο στο Λονδίνο όσο και σε άλλες πε-

ριοχές της Βρετανίας» αναφέρει επιστολή που εστάλη από το NHS 

σε γιατρούς στο βόρειο Λονδίνο. «Οι περιπτώσεις έχουν κοινά αλ-

ληλεπικαλυπτόμενα χαρακτηριστικά του συνδρόμου τοξικού σοκ 

και της νόσου Καβασάκι με αιματολογικές παραμέτρους που συ-

νάδουν με τις σοβαρές περιπτώσεις Covid-19 σε παιδιά» επιση-

μαίνει η επιστολή. «Υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία ότι ένα φλε-

γμονώδες σύνδρομο που συνδέεται με τον νέο κορωνοϊό 

εμφανίζεται σε παιδιά στη Βρετανία ή ότι μπορεί να υπάρχει άλλο 

παθογόνο που δεν έχει αναγνωριστεί ακόμη και συνδέεται με αυτές 

τις περιπτώσεις» συνεχίζει η επιστολή.   Ανάλογη προειδοποίηση 

έστειλε η Παιδιατρική Κοινότητα Εντατικής Θεραπείας σε όλους 

τους γιατρούς που εργάζονται σε ΜΕΘ για παιδιά στα βρετανικά 

νοσοκομεία.   «Πόνος στην κοιλιά και γαστρεντερικά συμπτώματα 

είναι κοινό χαρακτηριστικό, όπως και καρδιακή φλεγμονή. Αυτό 

έχει παρατηρηθεί τόσο σε παιδιά που είναι θετικά στον κορωνοϊό 

όσο και σε εκείνα που είναι αρνητικά. Ορολογικές αποδείξεις πι-

θανής προγενέστερης μόλυνσης από κορωνοϊό επίσης έχουν πα-

ρατηρηθεί» επισημαίνει η επιστολή του NHS.

Παρόλο που ο αριθμός των θυμάτων της νόσου Covid-19 εντός νο-
σοκομείων μειώνεται, η Βρετανία οδεύει να γίνει μία από τις πλέον 
πληγείσες χώρες στην Ευρώπη λόγω κορωνοϊού, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα και έδειξαν ότι οι θάνατοι από 
την επιδημία είχαν ήδη ξεπεράσει τους 20.000 στις 17 Απριλίου. 
Ο αριθμός αυτός είναι κατά 52% υψηλότερος από τους 13.917 νε-
κρούς λόγω του κορωνοϊού που είχε ανακοινώσει η βρετανική κυ-
βέρνηση στις 18 Απριλίου και αφορούσε μόνο τους θανάτους στα 
νοσοκομεία. 
Με τους νέους υπολογισμούς ο συνολικός αριθμός νεκρών στη 
Βρετανία λόγω της Covid-19 ως τις 17 Απριλίου είναι μεγαλύτερος 
από αυτόν που είχε καταγραφεί στη Γαλλία και την Ισπανία, σύμ-
φωνα με απολογισμό του Reuters, αλλά χαμηλότερος από της Ιτα-
λίας. 
Στα νέα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα από την ONS περι-
λαμβάνονται 4.343 άνθρωποι που πέθαναν σε οίκους ευγηρίας 
της Αγγλίας και της Ουαλίας λόγω του κορωνοϊού σε διάστημα 15 
ημερών, από τις 10 ως τις 24 Απριλίου. Ο αριθμός αυτός παρου-
σιάζει σημαντική αύξηση σε σχέση με τους 1.043 θανάτους που 
είχαν καταγραφεί σε οίκους ευγηρίας ως τις 10 Απριλίου, επεσήμανε 
ο Νικ Στράιπ επικεφαλής της ONS.
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Επανεκκίνηση οικονομίας σε 4 φάσεις, μέχρι τον Ιούλιο
ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
 ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ 

Σε τέσσερις φάσεις και ξεκινώντας από το λιανικό εμπόριο τη 

Δευτέρα 4 Μαίου, ξεκινά η σταδιακή άρση των περιοριστών μέτρων 

στην Κύπρο τα οποία είχαν ληφθεί για ανακοπή της εξάπλωσης 

της πανδημίας του κορωνοϊού. Οι αποφάσεις λήφθηκαν σε μια μα-

ραθώνια συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, χθες Τετάρτη. Την 

ίδια μέρα, στις 4 Μαίου ανακοινώθηκε και η επανεκκίνηση της οι-

κονομίας στα κατεχόμενα. 

Σε ότι αφορά τις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία, 

κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, οριστικοποιήθηκαν 

τα μέτρα για άρση των περιορισμών και το πλάνο, όπως αυτό έχει 

καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από την ειδική Επιστημονική Επι-

τροπή. Σύμφωνα με το σενάριο των ειδικών, η όλη διαδικασία, 

εκτός επιδημιολογικών απροόπτων, θα κρατήσει μέχρι και τον Ιού-

λιο. 

Για τις μετακινήσεις των πολιτών, οι χαλαρώσεις δεν θα είναι ιδι-

αίτερα αισθητές. Ωστόσο, οι πολίτες θα έχουν πλέον στη διάθεσή 

τους το δικαίωμα για περισσότερες εξόδους αλλά και περισσότε-

ρους χώρους για να επισκεφθούν, αφού μεταξύ άλλων ανοίγουν 

πάρκα, πεζόδρομοι και ποδηλατόδρομοι. 

Περί τα μέσα Μαΐου και εάν τα επιδημιολογικά δεδομένα το επι-

τρέπουν, αναμένεται να επιστρέψουν στις τάξεις τους οι μαθητές 

της Γ’ Λυκείου και τα παιδιά των νηπιαγωγείων. 

Αναμένεται επίσης να επιστρέψουν και οι αθλητές στις προπο-

νήσεις τους. 

 Όπως πρότεινε η Υπουργική Επιτροπή και εγκρίθηκε από το 

Υπουργικό Συμβούλιο, θα επιτραπεί σε όλα τα μεμονωμένα κατα-

στήματα στους εμπορικούς δρόμους να λειτουργήσουν από τις 4 

Μαΐου, ασχέτως του εμβαδού των χώρων τους. Θα πρέπει να 

εφαρμόζουν κι αυτά, όπως και οι υπεραγορές, το ένα άτομο ανά 

οκτώ τετραγωνικά μέτρα.  

Τα μεγάλα εμπορικά κέντρα θα επιτραπεί να επαναλειτουργήσουν 

σε επόμενη φάση, ανάλογα με τις συνθήκες που θα δημιουργη-

θούν. 

Πάντως, από πλευράς των επιχειρηματιών, η επόμενη μέρα έρ-

χεται με μεγάλες ανησυχίες και πολλά ερωτήματα. 

Από πλευράς των επιχειρηματιών, η επόμενη μέρα έρχεται με 

μεγάλες ανησυχίες και πολλά ερωτήματα. Κατ’ αρχάς, από τη 

στιγμή που θα αρθεί η απαγόρευση λειτουργίας, αυτόματα διακό-

πτεται και η συμμετοχή στο κυβερνητικό σχέδιο το οποίο προβλέπει 

κάλυψη με ανεργιακό επίδομα για το 90% του προσωπικού της.  

Σε περίπτωση βέβαια που ο κύκλος εργασιών παρουσιάζει μεί-
ωση άνω του 25%, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ενταχθούν στο 
άλλο σχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο προβλέπει για κάλυψη του 
60% του μισθού του εργαζόμενου από κρατικούς πόρους και το 
υπόλοιπο 40% από τις ίδιες της εταιρείες.  

Οι εκτιμήσεις είναι πως για είδη που δεν είναι πρώτης ανάγκης, 
δεν θα υπάρξει μεγάλη ζήτηση αφού ο φόβος του ιού ακόμα «κυ-
κλοφορεί», ενώ και η καταναλωτική πίστη έχει λαβωθεί σημαντικά. 
Παράλληλα, αυξημένα θα είναι και τα κόστη λειτουργίας λόγω της 
τήρησης των κανόνων υγιεινής που θα επιβληθούν: απολυμάνσεις 
χώρων, χρήση γαντιών, εξετάσεις προσωπικού. Ωστόσο, με τον 

ένα ή τον άλλο τρόπο, εκτιμάται πως η μεγάλη πλειονότητα των 
επιχειρήσεων θα επιλέξουν να λειτουργήσουν έστω και με ειδικές 
ρυθμίσεις στα καταστήματα, ώστε να περιορίσουν χώρους και 
απαιτούμενους πόρους. 

Εξάλλου, από τη στιγμή που δεν έχει υπάρξει ακόμα –και φαίνεται 
πως δύσκολα θα βρεθεί– κάποια θεσμοθετημένη ρύθμιση για το 
ζήτημα των ενοικίων, ακόμα ένα μεγάλο κόστος συνεχίζει να τρέχει 
και επαφίεται στην καλή πρόθεση του κάθε ιδιοκτήτη στο παρόν 
στάδιο η όποια ρύθμιση. Πρόκειται για ένα ζήτημα που υπάρχει η 
παραδοχή ότι δύσκολα μπορεί να ρυθμιστεί και η εναλλακτική που 
εξετάζεται είναι να γίνουν κάποιες εθελοντικές ρυθμίσεις και αν 
χρειαστεί και είναι εφικτό η κυβέρνηση να στηρίξει τους ιδιοκτήτες 
έναντι των απωλειών που θα έχουν. 

 Πάντως, το υπουργείο Οικονομικών σε απάντησή του σε ειση-
γήσεις των κομμάτων, σχολίαζε πως «τα δηλωμένα ενοίκια ανέρ-
χονται στα €600 εκατ. ετησίως, ενώ εκτιμάται ότι μεγάλο μέρος 

των ενοικίων δεν δηλώνονται». 

Σε δηλώσεις του ο υπουργός Υγείας Κ. Ιωάννου, αναφορικά με 

τις 4 φάσεις άρσης των μέτρων, είπε ότι κάθε φάση αναμένεται να 

αρχίζει μετά από πάροδο δύο εβδομάδων, οπότε και θα αξιολογείται 

η κατάσταση από τους ειδικούς. Αν υπάρχουν αυξημένα κρούσματα 

τότε θα υπάρχει επαναφορά στα μέτρα για προστασία του κοινού. 

Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Κωνσταντίνο Ιωάννου, υπάρ-

χουν συγκεκριμένοι δείκτες που δίνουν την δυνατότητα παρακο-

λούθησης της άρσης των μέτρων και δεικνύουν παράλληλα αν 

υπάρχει ανάγκη για λήψη πρόσθετων μέτρων. 

Νοείται ότι σε κάθε άνοιγμα θα τηρούνται τα μέτρα κοινωνικής 

αποστασιοποίησης και υγιεινής από το κοινό. 

ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ 4 ΜΑΪΟΥ 

Ο λεγόμενος «υπουργός εξωτερικών» και «αναπληρωτής πρω-

θυπουργός» στα κατεχόμενα, Κουντρέτ Ορζερσάι, δήλωσε πως η 

"κυβέρνηση" σχεδιάζει την επανεκκίνηση κάποιων τομέων της Ο 

κ.  Οζερσάι είπε πως τα «υπουργεία οικονομικών και ενέργειας, 

υγείας και εργασίας» εργάζονται επί του θέματος και πρόσθεσε ότι 

θα ολοκληρώσουν τον σχεδιασμό και θα τον παρουσιάσουν την 

Τετάρτη στο «υπουργικό συμβούλιο». 

Ο κ. Οζερσάι είπε ακόμη ότι η είσοδος στα κατεχόμενα από το 

εξωτερικό θα επιτραπεί τελευταία και στην βάση συγκεκριμένων 

κανόνων, προσθέτοντας πως οι διαγνωστικές εξετάσεις θα συνε-

χιστούν κατά την επανεκκίνηση κάποιων τομέων και, σε περίπτωση 

αύξησης των κρουσμάτων, υπάρχει πιθανότητα να επανέλθουν τα 

μέτρα περιορισμού. 

ΑΚΙΝΤΖΙ: ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΔΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 

Για την επαναλειτουργία των σημείων διέλευσης είναι προϋπό-

θεση η συνεργασία και η συναντίληψη, δήλωσε ο Τουρκοκύπριος 

ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί ερωτηθείς για το θέμα των κλειστών οδο-

φραγμάτων και το πότε θα ανοίξουν κατά την διάρκεια τηλεοπτικής 

εκπομπής, στην οποία ήταν καλεσμένος. 

Ο Μ. Ακιντζί ανέφερε ότι «τα οδοφράγματα, ακόμα και αν ήταν 

λάθος, μπορεί να τα κλείσατε μονομερώς, αλλά δεν μπορείτε μο-

νομερώς να τα ανοίξετε. Γι’ αυτό, για να ανοίξουν ξανά τα οδοφρά-

γματα για διελεύσεις, η απόφαση πρέπει να ληφθεί από κοινού. 

Δεν είμαστε ακόμα σε εκείνο το σημείο. Όταν φτάσουμε εκεί θα 

είναι απαραίτητος ένας συντονισμός και εσωτερικά και με τα ΗΕ 

και με την ε/κ πλευρά».

ΑΚΕΛ για Β΄ φάση του ΓΕΣΥ

Ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ  Άντρος 

Κυπριανού απέστειλε την Τετάρτη επιστολή στον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το θέμα της Β΄ φά-

σης του ΓΕΣΥ με την οποία εκφράζει την ανησυ-

χία του για αναβολή της έναρξης της Β’ Φάσης 

του ΓΕΣΥ ζητώντας σύγκληση σύσκεψη πολιτι-

κών κομμάτων για συζήτηση επί του θέματος. 

«Ως ΑΚΕΛ θεωρούμε ότι το θέμα είναι πολύ σο-

βαρό και πρέπει να υπάρξει προβληματισμός και 

σοβαρή μελέτη, πριν αποφασιστεί οτιδήποτε. Η 

υγεία είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Δικαίωμα 

που οφείλει η πολιτεία να διασφαλίζει σ’ όλους 

τους πολίτες ανεξάρτητα από την οικονομική τους 

κατάσταση, καθολικά και ισότιμα και αυτός είναι 

ο στόχος που πρέπει να υπηρετεί το ΓΕΣΥ», ανα-

φέρει ο ΓΓ ΑΚΕΛ. 

«Η πανδημία του κορωνοϊού ανέδειξε με τον πιο 

έντονο τρόπο την τεράστια σημασία που έχει η 

ύπαρξη ισχυρού, κοινωνικά προσανατολισμένου 

συστήματος υγείας και η ύπαρξη ισχυρού και 

επαρκώς χρηματοδοτημένου πλήρως στελεχω-

μένου δημόσιου τομέα υγείας. Κατέδειξε ταυτό-

χρονα τις τραγικές επιπτώσεις που οι πολιτικές 

λιτότητας και περικοπών στην υγεία, που εφαρ-

μόστηκαν στην πλειονότητα των χωρών είχαν 

στην ικανότητα του συστήματος υγείας να αντα-

ποκριθεί. Αυτό ισχύει και για την Κύπρο». 

Ο ΓΓ τονίζει πως Η κυπριακή κοινωνία αντιμετω-

πίζει αυτή τη στιγμή κρίση υγείας ενώ την ίδια 

ώρα υπάρχει συσσωρευμένη ανάγκη δευτερο-

βάθμιων υπηρεσιών υγείας που έχουν γίνει πιο 

μεγάλες λόγω των μέτρων που λήφθηκαν για τον 

κορωνοϊό». 

«Ταυτόχρονα οι μισθωτοί, τα ευάλωτα στρώματα 

της κοινωνίας, η μεγαλύτερη μερίδα του πληθυ-

σμού βρέθηκαν με επιπλέον μειωμένα εισοδή-

ματα που μόλις καλύπτουν βασικές τους ανάγκες, 

ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που ούτε αυτές δεν 

καλύπτονται. Επίσης το Γενικό Σύστημα Υγείας 

λόγω της μείωσης των εισοδημάτων έχει εκατομ-

μύρια ευρώ απώλειες εσόδων. Το βασικό ερώ-

τημα λοιπόν το οποίο καλείται η κυβέρνηση να 

απαντήσει είναι πως μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες 

διασφαλίζεται η παροχή ολοκληρωμένων υπηρε-

σιών υγείας στην κοινωνία;»

Αν. Κυπριανού προς ΠΤΔ : Ζητά σύσκεψη κομμάτων για τη Β΄Φάση του ΓΕΣΥ 
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Νέες αποφάσεις άρσης των μέτρων

Επαναπατρισμός

Ο Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύ-
πρου (ACTA) και ο Σύνδεσμος Τουριστικών 
και Ταξιδιωτικών Γραφείων της Ελλάδας 
(HATTA) επιβεβαίωσαν την περασμένη Πα-
ρασκευή 24/4 σε τηλεδιάσκεψη που είχαν, 
την πρόθεσή τους για συνεργασία και υπο-
βολή κοινής πρότασης προς τα αρμόδια 
κυβερνητικά τμήματα των δύο χωρών, για 

δημιουργία ενός Νέου Τουριστικού Δόγμα-

τος μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας με σκοπό 

την θεώρηση των χωρών αυτών ως ενός 

ενιαίου εσωτερικού χώρου. 

Η πρόταση αυτή, αναφέρεται σε ανακοί-

νωση, αποσκοπεί στην εξασφάλισή τουρι-

στών από τη μία χώρα στην άλλη μόλις οι 

συνθήκες το επιτρέψουν, εφόσον και οι δύο 

χώρες αντιμετωπίζουν με επιτυχία την παν-

δημία του νέου κορωνοϊού COVID-19. 

Κυριότερος παράγοντας για την επιτυχή έκ-

βαση του εγχειρήματος αυτού θα είναι βέ-

βαια η ανακοίνωση της κυπριακής Κυβέρ-

νησης για το άνοιγμα των κυπριακών 

αεροδρομίων, η οποία αναμένεται με αγω-

νία από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, κα-

ταλήγει η ανακοίνωση.

Eνιαίος τουριστικός χώρος Ελλάδα και Κύπρος

Τρ. Κύπρου: Ζημιές €70 εκατ το 2019, αυξημένες προβλέψεις το Α’ τρίμηνο 2020 ελέω Covid- 19

Απόφαση Υπουργικού-1η φάση: Τεστ σε 20χιλ. εργαζόμενους 
Προσοχή! Σε έξαρση 

οι ηλεκτρονικές 
απάτες 

Σε έξαρση βρίσκονται αυτή 

την περίοδο οι ηλεκτρονικές 

απάτες στο διαδίκτυο, δή-

λωσε στο ΚΥΠΕ ο Εκπρόσω-

πος Τύπου της Αστυνομίας 

Χρίστος Ανδρέου. 

Με αφορμή την υπόθεση με 

κακόβουλα ηλεκτρονικά μη-

νύματα (emails) προς εκβια-

σμό χρηστών του διαδικτύου, 

ο κ. Ανδρέου κάλεσε το κοινό 

να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό 

προτού απαντήσει σε αυτά τα 

emails και αποκαλύψει προ-

σωπικά του στοιχεία ή απο-

στείλει χρήματα. 

Κάλεσε επίσης τους πολίτες 

να καταγγέλλουν στην Αστυ-

νομία τέτοιου είδους περιστα-

τικά που έρχονται στην αντί-

ληψή τους ως επίσης και να 

επισκέπτονται την ιστοσελίδα 

του Γραφείου Καταπολέμη-

σης Ηλεκτρονικού Εγκλήμα-

τος cyberalert.cy για ενημέ-

ρωση για το πώς οι 

εγκληματίες εκμεταλλεύονται 

την πανδημία του κορωνοϊού 

για να τους εξαπατήσουν και 

ποια μέτρα μπορούν να λά-

βουν για να προφυλαχθούν.

Συνεχίζονται οι επαναπατρισμοί για 
όσους δήλωσαν ενδιαφέρον στην πλατ-
φόρμα του Υπουργείου Εξωτερικών. 
Ωστόσο έφτασε ο Μάης και ακόμη εκ-
κρεμεί ο επαναπατρισμός περίπου του 
60%. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ίδιο το 
Υπουργείο, στην πλατφόρμα  

connect2cy έχουν εγγραφεί ότι βρίσκο-
νται στο εξωτερικό 19.500 χιλιάδες 
άτομα. Περίπου οι 10.000 από αυτούς 
εξέφρασαν το ενδιαφέρον για επανα-
πατρισμό. Μέχρι αύριο θα έχουν επα-
ναπατριστεί συνολικά τέσσερις χιλιάδες 
συμπολίτες μας, με τις πτήσεις των τε-
λευταίων 8 ημερών να ανέρχονται στις 
19, από Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα. 
Σε κάθε πτήση επιβιβάζονται 110 
άτομα. 
Για το πρώτο δεκαπενθήμερο Μαΐου 
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 3.000 
άτομα, ενώ για το δεύτερο δεκαπενθή-
μερο εκδήλωσαν ενδιαφέρον 1.500 
άτομα. Για επαναπατρισμό στο πρώτο 
15ήμερο Ιουνίου εκδήλωσαν ενδιαφέ-
ρον άλλα 1.300 άτομα περίπου. Επι-
πρόσθετα, περίπου 1.000 άτομα έχουν 

εκφράσει την επιθυμία να επαναπατρι-
στούν σε διάφορες ημερομηνίες, μετά 
τις 16 Ιουνίου. 
Σημειώνεται ότι οι διαθέσιμες θέσεις κα-
ραντίνας είναι 3.000. Για τον επαναπα-
τρισμό ομαδοποιούνται οι αιτήσεις ανά 
αεροδρόμιο και από αυτές έχουν προ-
τεραιότητα όσοι εμπίπτουν στις κατη-
γορίες που έχουν ανακοινωθεί. Προτε-
ραιότητα έχουν οι ευπαθείς ομάδες, 
μετά ακολουθούν οι πρωτοετείς και αυ-
τοί που φοιτούν σε προπαρασκευα-
στικό πρόγραμμα (foundation), αλλά 
διαμένουν σε φοιτητική εστία. Ακολού-
θως όσοι έχουν μόνιμη διαμονή στην 
Κύπρο και κατέχουν βεβαίωση από δι-
πλωματικές αποστολές της Κ. Δημο-
κρατίας ότι βρίσκονταν σε ολιγοήμερη 
επίσκεψη.

Στον έλεγχο επιπλέον 20,000 εργαζόμενων, των οποίων οι επιχειρήσεις θα επανα-
δραστηριοποιηθούν το επόμενο διάστημα στο πλαίσιο της στρατηγικής για σταδιακή 
άρση των περιοριστικών μέτρων. 
Σχετική απόφαση έλαβε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο, εγκρίνοντας την πρόταση 
που παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Υγείας κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου, κατόπιν σύ-
στασης από την επιδημιολογική ομάδα. Η απόφαση λήφθηκε στο πλαίσιο της πολι-
τικής που εξ αρχής εφαρμόζει το Υπουργείο Υγείας για ενίσχυση των ελέγχων στον 
πληθυσμό της Κύπρου και σε συνέχεια του Προγράμματος ελέγχου 20,000 εργαζό-
μενων στον δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, την Εθνική Φρουρά, την 
Πυροσβεστική και την Αστυνομία, του Προγράμματος ελέγχου 2,000 εργαζόμενων 
σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου ποτών και τροφίμων και οίκους ευ-
γηρίας καθώς και του τυχαίου δειγματοληπτικού ελέγχου 800 ατόμων. 
Στο νέο Πρόγραμμα θα εξεταστούν 20,000 εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που θα επα-
ναδραστηριοποιηθούν στο πλαίσιο άρσης των περιοριστικών μέτρων της α’ φάσης 
και θα έχουν άμεση επαφή με το κοινό. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις επιχειρήσεις 
και τον τρόπο διενέργειας της εξέτασης θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες. 
Παράλληλα, στο πλαίσιο της σύστασης από το Υπουργείο Υγείας για υποχρεωτική 
χρήση μάσκας σε εργαζόμενους του λιανικού εμπορίου που εξυπηρετούν κοινό. το 
Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δωρεάν παραχώρησης μασκών στις επιχειρήσεις 
αυτές για κάλυψη μέρους των αναγκών τους. Δωρεάν παραχώρηση μασκών θα 
δοθεί και στα Τμήματα του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπου εξυπηρε-
τείται κοινό.

Εκκρεμεί το 60% των επαναπατρισμών 
Τουρισμός: ACTA και ΗΑΤΤΑ 

Προειδοποίηση για «αυξημένες οργανι-
κές προβλέψεις» κατά το 1ο τρίμηνο του 
2020 λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας 
ελέω της πανδημίας του κορωνοϊού, εξέ-
δωσε η Τράπεζα Κύπρου, στο πλαίσιο 
της ανακοίνωσης των οικονομικών της 
αποτελεσμάτων για το 2019. 
Η τράπεζα ανακοίνωσε καθαρή ζημιά 
ύψους €70 εκατομμυρίων για το 2019, 
με τα αποτελέσματα να επηρεάζονται 
κατά το τελευταίο τρίμηνο (καθαρές ζη-
μιές €186 εκατ) κυρίως λόγω αυξημένων 
υψηλών προβλέψεων έπειτα από την 
αναβολή της συναλλαγής πώλησης μη 
εξυπηρετούμενων δανείων (Helix 2), 
αλλά και της επίπτωσης από το σχέδιο 
εθελούσιας αποχώρησης. 

Η Τράπεζα ενημερώνει πως αναμένεται 
να προκύψουν «αυξημένες οργανικές 
προβλέψεις» το πρώτο τρίμηνο του 2020 
λόγω του πανδημίας του κορωνοϊού, οι 
οποίες στο παρόν στάδιο δεν μπορούν 
να προσδιοριστούν. 
«Λόγω της υφιστάμενης οικονομικής αβε-
βαιότητας, στο παρόν στάδιο δεν είμαστε 
σε θέση να έχουμε καλή εκτίμηση του 
μελλοντικού αντίκτυπου του COVID-19 
στα λειτουργικά και οικονομικά αποτελέ-
σματα του Συγκροτήματος. Συνέπεια των 
υφιστάμενων δύσκολων οικονομικών 
συνθηκών λόγω της εξάπλωσης του ιού 
COVID-19, θα αναθεωρήσουμε τις μα-
κροοικονομικές παραδοχές στις οποίες 
βασίζεται ο υπολογισμός των πιστωτικών 

ζημιών σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 για το α’ 
τρίμηνο 2020 με βάση τη σχετική κανο-
νιστική καθοδήγηση, και αναμένουμε ότι 
δύναται να προκύψουν αυξημένες οργα-
νικές προβλέψεις για το α’ τρίμηνο 2020, 
αν και στο παρόν στάδιο το μέγεθος δεν 
μπορεί να προσδιοριστούν», τονίζει σε 
δήλωσή του ο Διευθύνοντας Σύμβουλος 
της τράπεζας, Πανίκος Νικολάου. 
Όπως σημειώνει, «παρόλο που στο πα-
ρόν στάδιο παρατηρούμε  χαμηλότερα 
έσοδα από συναλλαγές και χαμηλότερη 
ζήτηση για δάνεια, λόγω της συνεχιζόμε-
νης οικονομικής αβεβαιότητας δεν έχουμε 
καλή εκτίμηση του πιθανού μελλοντικού 
αντίκτυπου του ιού COVID-19 στα λει-
τουργικά και οικονομικά  αποτελέσματα 

του Συγκροτήματος και επομένως δεν εί-
μαστε σε θέση να παρέχουμε καθοδή-
γηση για το τρέχον έτος». 
«Ωστόσο, είμαστε πεπεισμένοι ότι η καλή 
κεφαλαιακή θέση και η ισχυρή ρευστό-
τητα της Τράπεζας, μας επιτρέπουν να 
στηρίξουμε τους πελάτες μας αυτή την 
περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας, διαδρα-
ματίζοντας τον ρόλο μας για περιορισμό 
των επιπτώσεων αυτής της πανδημίας 
στην Κύπρο. 
παρουσιάζοντας αύξηση 6% σε σύγκριση 
με €156 εκατ. το 2018.  Οι πιστωτικές ζη-
μιές για το 2019 διαμορφώθηκαν σε €146 
εκατ, αυξημένες κατά 8% σε σύγκριση 
με €135 εκατ. το προηγούμενο έτος.
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Διαμαρτυρία νοσηλευτικού  
προσωπικού έξω από τον Ευαγγελισμό

Διαμαρτυρία νοσηλευτών

«Άμεση μεταφορά των αιτούντων άσυλο από τα νησιά λόγω της πανδημίας» 
Προσφυγικό - Μεταναστευτικό

Διάγγελμα Μητσοτάκη: Επιστρέφουμε, αλλά προσέχουμε. . .

Βήμα βήμα η άρση των μέτρων 
Τη φιλοσοφία και τις διαδοχικές φάσεις του σχε-
δίου μετάβασης στη νέα κανονικότητα, με τη στα-
διακή άρση των περιοριστικών μέτρων, ανακοί-
νωσε στον ελληνικό λαό ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη Τρίτη. 
"Επιδειξατε πρωτοφανή υπευθυνότητα και αλλη-
λεγγύη. Η ατομική στάση έγινε συλλογική επιτυ-

χία", είπε ο πρωθυπουργός στην αρχή του μηνύ-
ματός του, ευχαριστώντας τους πολίτες. 
"Οι μεγάλες επιτυχίες, οφείλονται στους πολλούς 
μικρούς ήρωες. Σας ευχαριστώ που κάνατε την 
πατρίδα μας παράδειγμα", είπε χαρακτηριστικά ο 
κ.Μητσοτάκης. 
Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν χωρά αμφιβολία 
ότι τα μέτρα που εφάρμοσε η Ελλάδα απέδωσαν 
και εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους συγ-
γενείς των θυμάτων. 
"Είμαστε πια έτοιμοι να περάσουμε στη σταδιακή 
αποκλιμάκωση των μέτρων", σημείωσε ο κ. Μη-
τσοτάκης. 
Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να κάνουν 
δεύτερη φύση τους τα μέτρα υγιεινής και την αλ-
λαγή στον τρόπο ζωής. 
Τόνισε ακόμα ότι η αποκλιμάκωση των μέτρων, 
θα γίνει βήμα βήμα, ώστε να μην υπάρξει έξαρση 
του κορωνοϊού. 
Επίσης ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι το σχέδιο 
αποκλιμάκωσης θα υπόκειται σε αναθεώρηση και 
η πειθαρχία του κάθε πολίτη, θα κρίνει την επιτυχία 
του. «Κάθε απόφαση θα έχει τη σφραγίδα των ει-
δικών", είπε ο πρωθυπουργός». 
 Οι άξονες της αποκλιμάκωσης 
Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός, παρουσίασε τους 
βασικούς άξονες της αποκλιμάκωσης των μέτρων. 
-Από την επόμενη Δευτέρα, 4 Μαΐου, αίρονται οι 
περιορισμοί στην μετακίνηση των πολιτών. Κα-
ταργούνται, η γραπτή άδεια και τα σχετικά SMS. 

Θα εξακολουθήσουν, όμως, να ισχύουν για του-
λάχιστον δύο εβδομάδες οι περιορισμοί στην κυ-
κλοφορία εκτός νομού της κατοικίας μας. 
-Η ατομική άθληση θα επιτρέπεται στους ανοι-
κτούς χώρους και στη θάλασσα. Αλλά οι οργανω-
μένες παραλίες θα παραμένουν ακόμα κλειστές. 
Την ίδια μέρα θα λειτουργήσουν και ορισμένα είδη 
καταστημάτων και υπηρεσιών, βιβλιοπωλεία, ηλε-
κτρονικά είδη, ΚΤΕΟ και καταστήματα αθλητικών 
ειδών)όπως και τα κομμωτήρια, πάντα όμως με 
ραντεβού. 
-Το υπόλοιπο λιανεμπόριο θα επανεκκινήσει την 
Δευτέρα 11 Μαΐου, εκτός των εμπορικών κέντρων. 
Αυτά θα ανοίξουν την 1η Ιουνίου. Σε όλα τα κατα-
στήματα, θα ισχύουν όροι που θα περιορίζουν την 
πυκνότητα των επισκεπτών, ενώ αι θα λαμβάνο-
νται αυστηρά μέτρα προστασίας των εργαζομέ-
νων. 
-Από τις 4 Μαΐου οι εκκλησίες θα είναι ανοιχτές 
για ατομική λατρεία. Και από την Κυριακή 17 
Μαΐου οι πιστοί θα μπορούν να συμμετέχουν και 
στη Θεία Λειτουργία και στις υπόλοιπες ακολου-
θίες. Πάντα όμως με αυστηρούς κανόνες που θα 
συμφωνηθούν με την Ιερά Σύνοδο και την επι-
στημονική κοινότητα. 
Στην Εκπαίδευση, τα μαθήματα της Γ’ Λυκείου θα 
αρχίσουν ξανά στις 11 Μαΐου. Μια εβδομάδα μετά 
θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες τάξεις του Λυκείου 
αλλά και το Γυμνάσιο. Τα σχολεία, όμως, θα λει-
τουργήσουν με άλλους κανόνες που θα περιορί-

σουν -όσο αυτό είναι εφικτό- τον συγχρωτισμό. Η 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα εξακολουθεί να 

υποστηρίζει παιδιά τα οποία, για ειδικούς λόγους, 

δεν πρέπει να έρθουν στη τάξη. 

-Δημοτικά και νηπιαγωγεία παραμένουν κλειστά. 

Ενδέχεται, να ανοίξουν την 1η Ιουνίου και μόνο 

αν είμαστε απολύτως σίγουροι ότι η πορεία της 

επιδημίας βαίνει καθοδικά. 

-Την 1η Ιουνίου ξεκινά και η δραστηριότητα στον 

τομέα της Εστίασης, πάντα με προϋποθέσεις, που 

θα έχουν μέχρι τότε συμφωνηθεί. Την ίδια μέρα 

θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας. 

Και τότε θα ενεργοποιηθεί και το δεύτερο κύμα 

εργασιών της Δικαιοσύνης. 

-Μέσα στον Ιούνιο, και ανάλογα με τις εξελίξεις, 

θα απελευθερωθεί σταδιακά και η υπόλοιπη οικο-

νομική δραστηριότητα. Κρίνεται απίθανο ωστόσο 

να επιτραπούν μέσα στο καλοκαίρι οι μεγάλες συ-

ναθροίσεις, όπως φεστιβάλ, συναυλίες ή αθλητικά 

γεγονότα με θεατές. 

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι πολιτεία και πολίτες 

οφείλουμε να συνεχίσουμε τον πόλεμο με τον αό-

ρατο εχθρό και το κράτος θα είναι σε μόνιμη επι-

φυλακή. 

«Επιστρέφουμε αλλά προσέχουμε. Πάνω απ' όλα 

μένουμε ασφαλείς. Στο χέρι μας είναι να τα κατα-

φέρουμε», κατέληξε στο μήνυμά του ο πρωθυ-

πουργός.

Την επιτακτική ανάγκη εκκένωσης των κέντρων υποδοχής και ταυ-
τοποίησης στα νησιά, και μεταφοράς των αιτούντων άσυλο σε δο-
μές σε όλη τη χώρα, υπογράμμισαν οι συμμετέχοντες στη διαδι-
κτυακή συνέντευξη Τύπου που οργάνωσε η πρωτοβουλία 
«Εκκενώστε άμεσα τα κέντρα υποδοχής προσφύγων». 
Η πρωτοβουλία συστάθηκε τον Μάρτιο και ξεκίνησε τη δράση της 
με τη συγκέντρωση υπογραφών, ζητώντας από την Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, τον πρόεδρο της Βουλής και τον πρωθυπουργό, να 
εκκενώσουν άμεσα τα κέντρα υποδοχής λόγω της πανδημίας και να 
μεταφέρουν τους αιτούντες άσυλο σε κενά διαμερίσματα και τουριστικά 
καταλύματα, με όσο το δυνατόν καλύτερη κατανομή σε όλη τη χώρα. 
Ήδη έχουν συγκεντρωθεί διαδικτυακά περίπου 10.000 υπογραφές, 
ενώ η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται. 
 Επόμενος στόχος των μελών της, όπως εξήγησε κατά τη συνέ-
ντευξη Τύπου εκ μέρους της πρωτοβουλίας ο Δημοσθένης Παπα-
δάτος, είναι να ενώσουν τη φωνή τους με κινήματα από όλη την 
Ευρώπη. 
Η Ειρήνη Γαϊτάνου εκ μέρους της Διεθνούς Αμνηστίας, παρατήρησε 
ότι «είναι εξαιρετικά προφανές, ότι δεν υπάρχει καμία άλλη λύση 

πέρα από την επείγουσα, άμεση μεταφορά όλων των ανθρώπων 
από τους καταυλισμούς των νησιών σε αξιοπρεπείς χώρους στην 
ηπειρωτική Ελλάδα, όπου θα μπορούν να τηρούνται όλα τα μέτρα 
προστασίας». 
Η γιατρός Λυδία Λιοδάκη, εξήγησε ότι η πανδημία του κορωνοϊού 
βρήκε τα καμπ ήδη υπερπλήρη, ενώ χαρακτήρισε την κατάσταση 
υγείας των προσφύγων και μεταναστών στα νησιά «συνολικά επι-
βαρυμένη λόγω της παραμέλησης, είτε ήδη υπαρχόντων, είτε νε-
οεμφανιζόμενων προβλημάτων υγείας, εξαιτίας της ελλιπούς πρό-
σβασης στις υπηρεσίες υγείας». 
Παρατήρησε ότι «τα προβλήματα υγείας τους δεν είναι, ούτε γνω-
στά, ούτε καταγεγραμμένα, ούτε αντιμετωπίζονται επαρκώς» 
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη Δευτέρα 
είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες, Φίλιππο Γκράντι. 
Ο κ. Γκράντι εξέφρασε τη στήριξή του προς την κυβέρνηση για τον 
τρόπο με τον οποίο έχει χειριστεί την πανδημία του κορωνοϊού. 
Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, υπογράμμισε τη 
σημασία του προγράμματος μετεγκατάστασης ασυνόδευτων ανή-
λικων από την Ελλάδα σε ευρωπαϊκές χώρες, το οποίο υλοποιείται 
ήδη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Επίσης τόνισε ότι είναι σημαντικό να συμμετάσχουν σε αυτή την 
προσπάθεια όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ. 
Σημειώνεται πως από την Δευτέρα επικρατεί αναταραχή στο βαθύ 
της Σάμου μετά από δύο πυρκαγιές ξέσπασαν στο κέντρο υποδο-
χής και ταυτοποίησης. 
Περισσότερες από 100 σκηνές καταστράφηκαν ενώ παράλληλα 
με τις φωτιές εκδηλώθηκαν και συγκρούσεις ανάμεσα σε Αφρικα-
νούς και Αφγανούς που διαμένουν στον καταυλισμό. Η αστυνομία 
προχώρησε στην προσαγωγή επτά ατόμων, τα οποία θεωρεί πρω-
ταγωνιστές των επεισοδίων. 
Ο δήμαρχος ανατολικής Σάμου κ. Γεώργιος Στάντζος ζητά την με-
ταφορά μεταναστών και προσφύγων στην ενδοχώρα.

Να παρθούν όλα τα αναγκαία 
μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων στις δημόσιες μο-
νάδες Υγείας ζητούν εργαζόμε-
νοι του νοσοκομείου «Ευαγγε-
λισμός» στην Αθήνα. 
Παράσταση διαμαρτυρίας έξω 
από τους χώρους του νοσοκο-
μείου «Ευαγγελισμός» πραγμα-
τοποίησαν το πρωί της Τρίτης, 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσω-
πικό. 
Μεταξύ άλλων απαιτούν να 
ανακληθεί η αμφιλεγόμενη από-
φαση της «Επιτροπής Εμπει-
ρογνωμόνων» του υπουργείου 

και να παρθούν όλα τα ανα-
γκαία μέτρα για την προστασία 
των εργαζομένων στις δημόσιες 
μονάδες Υγείας. 
Σε συνέχεια των πολύμορφων 
δράσεων στα νοσοκομεία όλης 
της χώρας, αλλά και της Πανελ-
λαδικής Ημέρας Δράσης για την 
Υγεία, η Ομοσπονδία Ενώσεων 
Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλά-
δας (ΟΕΝΓΕ) και Σωματεία Ερ-
γαζομένων στα νοσοκομεία 
προχω σε νέες αγωνιστικές 
πρωτοβουλίες μέσα και έξω 
από τις δημόσιες μονάδες 
Υγείας.
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Υπό πίεση η βρετανική κυβέρνηση για την 
κατάσταση στους οίκους ευγηρίας 

Ο πρωθυπουργός Μπόρις 
Τζόνσον και η αρραβωνιαστι-
κιά του Carrie Symonds ανα-
κοίνωσαν τη γέννηση του γιου 
τους χθες Τετάρτη. 
Εκπρόσωπος του πρωθυ-
πουργού και του συντρόφου 
του είπε ότι τόσο η μητέρα 
όσο και το μωρό «είναι πολύ 
καλά» . 
«Ο πρωθυπουργός και η 
κ.Symonds θα ήθελαν να ευ-
χαριστήσουν τη φανταστική 
ομάδα των μαιευτών του 
NHS».  
Είναι το πρώτο άγαμο ζευγάρι 
που μετακόμισε μαζί στο 
Downing Street. 
Ο κ. Τζόνσον επέστρεψε στη 
δουλειά τη Δευτέρα, μετά από 
ανάρρωση από κορωνοϊό. 
Η κα Symonds υπέφερε επί-
σης από συμπτώματα της νό-
σου. 
Ο Πρόεδρος των Κοινοτήτων 
Sir Lindsay Hoyle συγχαίρει 
το ζευγάρι «εκ μέρους όλων 
στη Βουλή των Κοινοτήτων», 
προσθέτοντας, "Τέτοια ευχά-
ριστα νέα μέσα σε τόση αβε-
βαιότητα - το 2020 είναι σί-
γουρα μια χρονιά που δεν θα 
ξεχάσουν ποτέ."

Γέννηση του γιου, 
του Μπόρις Τζόνσον 

 Νέο τεστ για έγκαιρη διάγνωση πολλών καρκίνων ταυτόχρονα 

Β ρ ε τ α ν ί α Λίβανος/Βηρυτός

Πολλές υποσχέσεις αφήνουν τα αποτελέ-
σματα της δοκιμής ενός απλού τεστ έγκαι-
ρης ανίχνευσης στο αίμα του DNA πολ-
λών ειδών καρκίνου, το οποίο έχει 
αναπτύξει ομάδα επιστημόνων στις ΗΠΑ 
με επικεφαλής τον ελληνικής καταγωγής 
καθηγητή Νικόλα Παπαδόπουλο της Ια-
τρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Τζονς 
Χόπκινς. 
Τα λεγόμενα `τεστ υγρής βιοψίας` αρχί-
ζουν πλέον να βγαίνουν από το εργαστή-
ριο και υπόσχονται σημαντικά κλινικά 

οφέλη. Όταν η πρώτη δοκιμή ενός τέτοιου 
τεστ σε μεγάλο δείγμα από το γενικό πλη-
θυσμό και όχι σε ομάδες ατόμων με καρ-
κίνο ή με υψηλό κίνδυνο για καρκίνο. 
Οι επιστήμονες που δοκίμασαν το τεστ 
CancerSEEK σε 10.006 ασυμπτωματικές 
γυναίκες ηλικίας 65 έως 75 ετών χωρίς 
ιστορικό καρκίνου, ανέφεραν ότι αυτό ανί-
χνευσε επιτυχώς σε 26 γυναίκες αφανείς 
καρκίνους σε δέκα διαφορετικά όργανα 
του σώματος. 
Μάλιστα ανάμεσα στους καρκίνους που 

"έπιασε" το τεστ, ήταν και επτά πρώιμες 
περιπτώσεις καρκίνου των ωοθηκών, ο 
οποίος συνήθως διαγιγνώσκεται σε προ-
χωρημένο στάδιο. Οι 17 από τις 26 γυ-
ναίκες (ποσοστό 65%) βρέθηκαν να έχουν 
πρώιμους καρκίνους που ήταν τοπικοί και 
εφικτό να αφαιρεθούν χειρουργικά. 
Η έγκαιρη διάγνωση των καρκίνων απο-
τελεί ένα από τα "κλειδιά" για τη μείωση 
των μελλοντικών θανάτων. Μέχρι σήμερα 
οι εξειδικευμένοι διαγνωστικοί έλεγχοι 
έχουν μειώσει τη θνησιμότητα από τους 
καρκίνους του εντέρου, του μαστού, των 
πνευμόνων και της μήτρας. 
Το επόμενο βήμα θα είναι η ανάπτυξη μη 
επεμβατικών τεστ ικανών να ανιχνεύσουν 
όχι μόνο μία μορφή καρκίνου αλλά πολ-
λών και τα οποία θα μπορούν να εφαρ-
μοστούν ευρέως για έλεγχο του πληθυ-
σμού. 
Η νέα μελέτη DETECT-A (Detecting 
cancers Earlier Through Elective muta-
tion-based blood Collection and Testing) 
απέδειξε ότι το νέο τεστ, που ανιχνεύει 
στην κυκλοφορία του αίματος το DNA και 
τις πρωτεΐνες βιοδείκτες των καρκίνων- 
μπορεί να ανιχνεύσει καρκίνους που έως 
τώρα δεν είχαν γίνει αντιληπτοί με άλλα 
μέσα. 
Το τεστ ανιχνεύει μεταλλάξεις σε 16 γονί-
δια που είναι γνωστό ότι προκαλούν καρ-
κίνους, καθώς και εννέα πρωτεΐνες που 
συνδέονται με καρκίνους. 
Η ευαισθησία (sensitivity) του τεστ είναι 
27,1% για όλους τους καρκίνους και 

31,1% για τους επτά καρκίνους χωρίς 
υπάρχον διαγνωστικό τεστ, ενώ η ειδικό-
τητά (specificity) του είναι 98,9%. Θα χρει-
αστούν πάντως περαιτέρω μεγαλύτερες 
δοκιμές του, προτού το τεστ αξιοποιηθεί 
κλινικά, καθώς μέχρι στιγμής παράγει ένα 
μικρό αλλά όχι ασήμαντο αριθμό ψευδώς 
θετικών αποτελεσμάτων. 
Οι 101 από τις γυναίκες που βγήκαν θετι-
κές στο τεστ και έκαναν στη συνέχεια απει-
κονιστικές διαγνωστικές εξετάσεις, βρέ-
θηκαν τελικά ότι δεν είχαν καρκίνο, 
συνεπώς το τεστ ήταν ψευδώς θετικό γι` 
αυτές. 
Μάλιστα οι 22 από αυτές αναγκάστηκαν 
να υποβληθούν σε περιττές επεμβατικές 
εξετάσεις όπως η ενδοσκόπηση. Είναι 
εξάλλου γνωστό ότι εξετάσεις όπως οι μα-
στογραφίες και οι κολονοσκοπήσεις "πιά-
νουν" καρκινικούς όγκους που ποτέ δεν 
αναπτύσσονται αρκετά, ώστε να χρει-
αστούν θεραπεία, όμως στο μεταξύ οι 
ασθενείς αγχώνονται και υποβάλλονται 
σε -τελικά μη αναγκαίες- ιατρικές διαδικα-
σίες. 
Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με μερικούς 
σκεπτικιστές επιστήμονες, μπορεί να εντα-
θεί με τα τεστ υγρής βιοψίας, αν βγάζουν 
αρκετά ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Βα-
σικό ερωτηματικό επίσης είναι κατά πόσο 
τα ευρήματα ενός τέτοιου τεστ "μεταφρά-
ζονται" όντως σε μειωμένη θνησιμότητα 
από καρκίνο.

Τουλάχιστον "46 άνθρωποι, ανάμεσά τους άμαχοι" 
σκοτώθηκαν και "άλλοι τουλάχιστον 50" τραυμα-
τίστηκαν στην επίθεση που διαπράχθηκε την Τρίτη 
σε αγορά της Αφρίν, πόλης της βόρειας Συρίας 
που κατέχουν ο στρατός της Τουρκίας και Σύροι 
αντικαθεστωτικοί μαχητές που έχουν συμμαχήσει 
μαζί του, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της 
μη κυβερνητικής οργάνωσης Συριακό Παρατηρη-
τήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
Η ΜΚΟ με έδρα το Λονδίνο, είχε κάνει λόγο για 
τουλάχιστον 36 νεκρούς, ενώ ο τουρκικός στρατός 
έκανε λόγο για 40. Ανάμεσα στα θύματα ήταν έξι 
Σύροι μαχητές προσκείμενοι στην Aγκυρα, αλλά 
και 11 παιδιά, σύμφωνα με την ίδια πηγή. 
Ο απολογισμός ενδέχεται να γίνει πιο βαρύς, κα-
θώς αρκετοί τραυματίες βρίσκονται σε "κρίσιμη" 
κατάσταση, σημείωσε ο Ράμι Aμπντελ Ραχμάν, ο 
διευθυντής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων. Δεν υπήρξε ανάληψη της ευ-
θύνης για την ενέργεια. 
Το Yπουργείο Aμυνας της Τουρκίας υποστήριξε 
ότι επρόκειτο για επίθεση της συριακής κουρδικής 
οργάνωσης Μονάδες Προστασίας του Λαού 
(YPG). 

Η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μόργκαν 
Ορτέιγκους χαρακτήρισε "απαράδεκτες" τέτοιες 
"άνανδρες" ενέργειες, "από όποια πλευρά κι αν 
προέρχονται" στον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Συ-
ρία. 
Η κουρδική περιοχή Αφρίν, στην επαρχία του Χα-
λεπιού, καταλήφθηκε τον Μάρτιο του 2018 από 
τον τουρκικό στρατό και Σύρους αντικαθεστωτι-
κούς βοηθητικούς του που εκδίωξαν τη YPG από 
την περιοχή. 
Οι μισοί από τους 320.000 κατοίκους του κουρδι-
κού θύλακα εγκατέλειψαν τα σπίτια τους όταν έγινε 
η έφοδος του τουρκικού στρατού και των σύρων 
αντικαθεστωτικών. Οι περισσότεροι εξ αυτών δεν 
επέστρεψαν ποτέ. Στην περιοχή αυτή σήμερα 
έχουν εγκατασταθεί χιλιάδες άμαχοι που αναγκά-
στηκαν να φύγουν από περιοχές των αντικαθε-
στωτικών που ανακατέλαβαν οι δυνάμεις της Δα-
μασκού. 
Σύμφωνα με τον ΟΗΕ και τη Διεθνή Αμνηστία, 
αναγκαστικές απαλλοτριώσεις και σωρεία παρα-
βιάσεων και ωμοτήτων έχουν καταγραφεί στον 
θύλακα, ειδικά από τους Σύρους αντικαθεστωτι-
κούς συμμάχους της Τουρκίας.

Την ανάγκη να δημιουργηθεί ένας «ατσάλινους 
κλοιός» ασφαλείας γύρω από τους οίκους ευγη-
ρίας στο Ηνωμένο Βασίλειο επισήμανε ο διευθύ-
νων σύμβουλος του Εθνικού Φόρουμ Περίθαλ-
ψης Βικ Ρέινερ, που ασχολείται με την ποιότητα 
φροντίδας που παρέχεται στις μονάδες κοινωνι-
κής περίθαλψης της χώρας. 
Μιλώντας μετά από τη δημοσιοποίηση στατιστι-
κών στοιχείων που δείχνουν ότι οι θάνατοι από 
τον κορωνοϊό στους οίκους ευγηρίας της χώρας 
έχουν ξεπεράσει τις πεντέμισι χιλιάδες, ο κ. Ρέινερ 
είπε ότι οι εργαζόμενοι εκεί χρειάζονται εξοπλισμό 

ατομικής προστασίας που δεν έχουν, συσκευές 
ιατρικής παρακολούθησης φιλοξενούμενων που 
δεν έχουν, διαγνωστικά τεστ που μόλις τώρα επε-
κτείνονται και κατάλληλη χρηματοδότηση. 
Ο Υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ δέχθηκε επί-
μονα ερωτήματα στην ενημερωτική συνέντευξη 
Τύπου της Τρίτης για την καθυστέρηση για την 
οποία κατηγορείται η κυβέρνηση στο να αναγνω-
ρίσει την απειλή του κορωνοϊού για τους οίκους 
ευγηρίας. Κλήθηκε μάλιστα να απολογηθεί στις 
οικογένειας των θυμάτων. 
Ο υπουργός απέρριψε τον ισχυρισμό λέγοντας 
ότι τα γηροκομεία αποτελούσαν «κορυφαία προ-
τεραιότητα από την αρχή». 
Ανανεώνοντας τις οδηγίες για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας μέσα στο Μάρτιο, η βρετανική κυ-
βέρνηση είχε ενημερώσει τους οίκους ευγηρίας 
ότι τα δημόσια νοσοκομεία θα προσπαθούσαν 
να δώσουν εξιτήριο σε ηλικιωμένους ασθενείς 
για να ελαφρύνει η πίεση επί του εθνικού συστή-
ματος υγείας NHS λόγω Covid-19. 
Την Τρίτη ο επικεφαλής του προγράμματος δια-
γνωστικών τεστ για τον κορωνοϊό καθηγητής Νι-
ούτον παραδέχθηκε ότι ένα πρόβλημα στους οί-
κους ευγηρίας είναι πως πολλοί φορείς του ιού 
δεν εμφανίζουν συμπτώματα.

Τουλάχιστον 46 νεκροί στην έκρηξη  
βυτιοφόρου-βόμβας στην Αφρίν της Συρίας
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Λένιν - Φωτίζει άπλετα το  
δρόμο για να περάσει το Μέλλον!

 Θα το ξεπεράσουμε 

Π
ριν 150 χρόνια και συγκεκρι-

μένα στις 22 Απριλίου 1870, 

γεννήθηκε στην πόλη Σι-

μπίρσκ της Ρωσίας, σημερινό Ουλια-

νόβσκ,ο Βλαντιμίρ Ίλιτς Ουλιάνοφ Λέ-

νιν. 
Θεωρητικός του επιστημονικού σο-

σιαλισμού,επίκαιρος στη σημερινή 
μακρά εποχή του ιμπεριαλισμού και 
των προλεταριακών 
επαναστάσεων.Ιδρυτής μαζί με άλ-
λους επαναστάτες, του κομμουνιστι-
κού κόμματος της Ρωσίας, πρώτος 
μεταξύ ίσων και επικεφαλής του πρώ-
του σοσιαλιστικού κράτους στον κό-
σμο. Μεγαλοφυής ηγέτης του παγκό-
σμιου κομμουνιστικού και εργατικού 
κινήματος.  

Μελέτησε τα έργα των θεμελιωτών 
του κομμουνισμού Μαρξ και Ένγκελς 
όταν ήταν ακόμα φοιτητής. Γίνεται μέ-
λος κύκλου μαρξιστών, κομμουνιστών.  

Το 1891 αποφοιτά από τη Νομική 
Σχολή του Πανεπιστημίου της  
Πετρούπολης με άριστα.  

Με τις γνώσεις και τη δράση του 
αναγνωρίζεται ως ο ηγέτης των μαρ-
ξιστών της Πετρούπολης. 

Το 1894 γράφει πρώτο του έργο "Τι 
είναι οι φίλοι του λαού και πώς πολε-
μούν τους σοσιαλδημοκράτες"(τότε 
σοσιαλδημοκράτες ήταν οι μαρξιστές) 
και το 1923 το τελευταίο του "Καλύ-
τερα λιγότερα, αλλά καλύτερα". 

Το 1895 πρωτοστατεί στην  ίδρυση 
της ενιαίας  μαρξιστικής οργάνωσης 
της Πετρούπολης. 

"Ένωση πάλης για την απελευθέ-
ρωση της εργατικής τάξης." Την ίδια 
χρονιά συλλαμβάνεται και  φυλακίζε-
ται.Το 1897 από τη  φυλακή εξορίζεται 
στη Σιβηρία μέχρι το 1900. 

Στη φυλακή και στην εξορία ολοκλη-
ρώνει το μεγαλειώδες έργο του "Η 
ανάπτυξη του καπιταλισμού στη Ρω-
σία" που συγκρίνεται με το "Κεφάλαιο" 
του Μαρξ. 

Αμέσως μετά τη λήξη της εξορίας 
του το 1900, ο Λένιν φεύγει στο εξω-
τερικό όπου ιδρύει την "Ίσκρα" 
(Σπίθα) μαρξιστική πολιτική εφημερίδα 
που κυκλοφορεί σε όλη τη Ρωσία. 

Το 1903 στο 2ο Συνέδριο του Εργα-
τικού Σοσιαλ-δημοκρατικού Κόμματος 
Ρωσίας(ΕΣΔΚΡ) εξασφαλίζεται η υπε-
ρίσχυση μαρξισμού επί του οπορτου-
νισμού. 

Ωστόσο, στην πορεία μέσα στους 
κόλπους του κόμματος δημιουργού-
νται δύο ομάδες. 

Οι Μπολσεβίκοι (πλειοψηφία) 
και οι Μενσεβίκοι (μειοψηφία) 
Αρχικά οι διαφορές αφορούσαν ζη-

τήματα οργανωτικής υφής. 
Το 1905 ο Λένιν ιδρύει τη μπολσεβί-

κικη εφημερίδα "Εμπρός" επειδή  η  
" Ίσκρα" είχε περάσει στα χέρια των  
Μενσεβίκων. 
Την ίδια χρονιά επιστρέφει στη Ρω-

σία για ν' αναλάβει την καθοδήγηση 

της επανάστασης. Όμως, το Δεκέμ-
βριο του 1907, μετά την ήττα της επα-
νάστασης, φεύγει ξανά στο εξωτερικό. 

Το 1909 κυκλοφορεί το έργο του 
"Υλισμός και εμπειριοκριτικισμός" που 
υπερασπίζεται τις θεωρητικές αρχές 
του διαλεκτικού και ιστορικού υλισμού. 

Το 1912 στη Συνδιάσκεψη της Πρά-
γας, οι Μπολσεβίκοι με επικεφαλής 
τον Λένιν κερδίζουν τις ψηφοφορίες 
σ'όλα τα ζητήματα αρχών και οι Μεν-
σεβίκοι θέτουν τους εαυτούς τους 
εκτός  κόμματος.  

Την ίδια χρονιά ιδρύεται στην Πε-
τρούπολη η νόμιμη μπολσεβίκικη  
εφημερίδα  "Πράβδα"(Αλήθεια) με  
διευθυντή τον Στάλιν. 

Τον Φεβρουάριο του 1917 εν μέσω 
του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, στον 
οποίο συμμετέχει και η Ρωσία,πρα-
γματοποιείται αστικο-δημοκρατική 
επανάσταση που ανατρέπει το τυραν-
νικό τσαρικό καθεστώς. Σχηματίζεται 
Προσωρινή Επαναστατική Κυβέρ-
νηση, η οποία αρνείται να σταματήσει 
τη συμμετοχή της χώρας στον ιμπε-
ριαλιστικό πόλεμο παρά την απαίτηση 
του λαού.  

Ο Λένιν επιστρέφει στη Ρωσία  τον 
Απρίλιο και γράφει τις περίφημες "Θέ-
σεις του Απρίλη" για το πέρασμα της 
Ρωσίας από την αστικο-δημοκρατική 
επανάσταση στη σοσιαλιστική επα-
νάσταση προβάλλοντας το  σύνθημα 
"Όλη η εξουσία στα Σοβιέτ". Στα ελ-
ληνικά, Σοβιέτ είναι το Συμβούλιο. Τα 
Σοβιέτ,Συμβούλια αντιπροσώπων ερ-
γατών, στρατιωτών και ναυτών που δη-
μιουργήθηκαν κατά την επαναστατική 
ανατροπή του τσαρικού καθεστώτος. 

Τον Ιούλιο, η Προσωρινή Επανα-
στατική Κυβέρνηση καταστέλλει ειρη-
νικές εκδηλώσεις/διαδηλώσεις του 
λαού και εκδίδει ένταλ μα σύλληψης 
του Λένιν.  

Ο Λένιν με απόφαση του κόμματος 
περνά στην παρανομία  και καταφεύ-
γει στη γειτονική Φιλανδία. 

Τον Σεπτέμβριο, οι Μπολσεβίκοι 
εξασφαλίζουν την πλειοψηφία στα 
δύο μεγαλύτερα Σοβιέτ της χώρας, 
Σοβιέτ Πετρούπολης και Μόσχας. 

Το σύνθημα του κόμματος 
" Όλη η εξουσία στα Σοβιέτ" που 

είχε εγκαταλειφθεί προσωρινά, επα-
νέρχεται. 

Έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για τη 
μεγάλη αλλαγή και το κόμμα είναι 
έτοιμο όσο ποτέ, ιδεολογικά, πολιτικά 
και οργανωτικά. Επικεφαλής επιτελείου 
δοκιμασμένων στελεχών ο Λένιν. 

Οι ξεκάθαρες θέσεις,οι ξεκάθαροι 
στόχοι του κόμματος  κερδίζουν το λαό. 

Τώρα είναι η ώρα. Πριν ήταν νωρίς. 
Αύριο θα είναι αργά.  

Ο Λένιν επιστρέφει από τη Φινλαν-
δία στις 7 Οκτωβρίου και είναι εκεί 
στην Πετρούπολη.  

Στις 10 Οκτωβρίου, η Κεντρική Επι-
τροπή του κόμματος αποφασίζει την 

κατάληψη της 
εξουσίας με ένο-
πλη εξέγερση 
ύστερα από εισή-
γηση του Λένιν.  

Στις 25 Οκτω-
βρίου (7 Νοεμ-
βρίου με το νέο 
ημερολόγιο) πρα-
γματοποιείται με 
επιτυχία η κατά-
ληψη της εξουσίας με τη βία. 

Την επομένη, 26 Οκτωβρίου στο 2ο 
Συνέδριο των Σοβιέτ, ψηφίζονται τα 
ιστορικά διατάγματα για την ειρήνη και 
τη γη μετά από πρόταση του Λένιν.   

Το Συνέδριο εγκρίνει το Συμβούλιο 
Επιτρόπων του Λαού (Υπουργικό 
Συμβούλιο) και τον Λένιν Πρόεδρο του 
Συμβουλίου.  

Η πρώτη κυβέρνηση εργατών και 
αγροτών στον κόσμο, εκλεγμένη από 
αντιπροσώπους του λαού σε επαναστα-
τικά Συμβούλια,σε επαναστατικά Σοβιέτ. 

Για την υπεράσπιση της νεαρής Σο-
βιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας, 
δημιουργείται  ο Κόκκινος Στρατός. 
Αποφασιστικός ο ρόλος του Λένιν. 
Αποφασιστικός ο ρόλος του και στην 
ίδρυση της Κομμουνιστικής Διεθνούς 
για την οργάνωση της παγκόσμιας 
εργατικής τάξης. 

Ο Λένιν παρόλο που τραυματίζεται σο-
βαρά και είναι ημιπαράλυτος  ( δολο-
φονική απόπειρα  λεγόμενων σοσιαλε-
παναστατών τον  Αύγουστο του 1918) 
συνεχίζει να εργάζεται ακούραστα. 

 Διευθύνει τη συλλογική προσπάθεια 
για την ανόρθωση της κατεστραμμέ-
νης από τον εμφύλιο και την εισβολή 
των ξένων οικονομίας της χώρα και 
επεξεργάζεται το σχέδιο εξηλεκτρι-
σμού της χώρας και το πέρασμα από 
την οικονομία του " Πολεμικού Κομ-
μουνισμού" στην οικονομία της "ΝΕΠ" 
(Νέα Οικονομική Πολιτική). 

Στον τελευταίο δημόσιο λόγο του 
στη Γενική Συνέλευση των Σοβιέτ της 
Μόσχας στις 22 Νοεμβρίου 1922, ο 
Λένιν εκφράζει την πεποίθησή του ότι 
" από τη Ρωσία της Νέας Οικονομικής 
Πολιτικής (ΝΕΠ) θα ξεπεταχτεί η σο-
σιαλιστική Ρωσία."Πράγματι η σοσια-
λιστική Ρωσία ξεπετάχτηκε μετά το 
θάνατό του.  

Μετά από  εκβιομηχάνιση και  κολε-
κτιβοποίηση σχεδόν όλα τα μέσα πα-
ραγωγής παλλαϊκή κοινωνική ιδιοκτη-
σία, όπως  κοινωνική και  η παραγωγή 

Σε εχθρικές συνθήκες, σε συνθήκες 
ιμπεριαλιστικής περικύκλωσης, η λε-
νινιστική καθοδήγηση του κόμματος 
πραγματοποίησε θαύματα, εκτελώ-
ντας τις εντολές του Μεγάλου Λένιν, 
τιμώντας το όνομα και το έργο του. 

Οι σκληρές συνθήκες της ζωής κάτω 
από το τσαρικό καθεστώς, η εντατική 
δουλειά και οι συνέπειες του σοβαρού 
τραύματός του είχαν υπονομεύσει την 
υγεία και συντόμευσαν τις μέρες του 
Λένιν. Την 21η Ιανουαρίου 1924     
άφησε την τελευταία του πνοή στο 
Γκόρκι κοντά στη Μόσχα τρεις μήνες 
πριν κλείσει τα 54 του χρόνια.  

Για μας, για όλους τους κομμουνι-
στές και για  εκατομμύρια σύγχρονους 
δούλους, είναι εδώ και φωτίζει άπλετα 
το δρόμο για να περάσει το Μέλλον! 

 

ΥΓ Λόγω χώρου και χρόνου άφησα 
πίσω κάποια πράγματα. 

Απολογούμαι που δεν κάνω ανα-
φορά στη δικτατορία του προλεταριά-
του και στο μεγαλειώδες έργο του Λέ-
νιν  "Κράτος και Επανάσταση" που 
την εξηγεί.

του 
Βασίλη Κωστή 

Η
Ανθρωπότητα ανά τους αιώνες  
πέρασε μεγάλες δοκιμασίες και 
τις ξεπέρασε όπως και θα ξεπε-

ράσει και την νόσο του Covid -19. 
Προ καιρού είχαμε την Ebola, το Aids 
παλαιότερα δε,  το  Spanish  Flu,  Plaque,  
( ο μαύρος θάνατος)  που είχε  εξαφανίσει 
το 60% του πληθυσμού της Ευρώπης 
τον 14 αιώνα, με 50 εκατομμύρια θανά-
τους. Και τότε δεν το είχαν πάρει στα 
σοβαρά διότι τους πήρε περίπου 40 μέ-
ρες μέχρι να καταλάβουν πως  αυτό που 
συνέβαινε ήταν κάτι πρωτόγνωρο και 
πολύ επικίνδυνο. Φαίνεται πως η ιστορία 
επαναλαμβάνεται και ο Τζόνσον αδρα-
νής κάνει τα ίδια λάθη. 
 Θερίζει ό κόσμος στο τι έσπειρε. 
Προ καιρού οι  τηλεθεατές γνωστού κα-
ναλιού έκαναν παράπονο ότι το κανάλι 
στο ενημερωτικό πρόγραμμα, παρου-
σίαζε πολλές συνταρακτικές σκηνές. Η 
απάντηση του παραγωγού ήταν “αυτά 
συμβαίνουν στον κόσμο και αυτά ακρι-
βώς προβάλλουμε”. Έτσι εδώ με οδηγό 
την αλήθεια και αντικειμενικότητα θα συ-
νεχίζουμε να προβάλλομε, όχι μόνο την 
αλήθεια αλλά και θα ονομάζουμε την, τα 
σύκα, σύκα και τη σκάφη, σκάφη. Ουδέ-
ποτε μου άρεσε η μου αρέσει  να σκου-
πίζω την όλη βρομιά κάτω από το χαλί. 
 Οι παράξενες και ύπουλες κινήσεις  
του   Boris Johnson  
Οι αρχηγοί κρατών, λαμβάνουν την δι-
οίκηση του κράτους και όλοι έχουν τους 
σ υ μ β ο ύ λο υ ς 
για καθοδή-
γηση και να δί-
νουν την 
γνώμη τους, 
στους Προ-
έδρους, Πρω-
θυπουργούς 
και ούτω καθε-
ξής.  Οι αρχη-
γοί κατέχουν 
την δύναμη για 
να πάρουν την 
τελευταία από-
φαση.  Ας στα-
ματήσουν οι 
δήθεν αρχηγοί  
(είναι κάθε τι άλλο παρά αρχηγοί) να ρί-
χνουν το φταίξιμο σε άλλους και  επιτέ-
λους ας το παραδεχθούν ότι αυτοί είναι 
οι υπεύθυνοι, είτε για καλά είτε για τα 
κακά αποτελέσματα. Άλλωστε δείχνουν 
την ανευθυνότητα και  την ανικανότητα 
τους στο να Κυβερνούν μία χώρα, που 
καταλήγουμε στο συμπέρασμα  ότι 
έχουν έλλειψη γνώσεως για το τι εστί 
αρχηγός.  
Προσέξατε ότι οι δύο αρχηγοί των  δύο 
μεγάλων κρατών επαναλαμβάνουν ο 
ένας τον άλλο;  
Μα στα αλήθεια δεν είναι παράλογο να 
θέλει ο BOJO  να πάρει την γνώμη του 
γελοίου Trump; To μόνο που ο Johnson 
δεν επανάλαβε, ήταν η ιδέα του Trump 
να πίνουμε Dettol. Aκουσον άκουσον, 
στο κάτω κάτω της γραφής ας το δοκι-
μάσουν αυτοί πρώτα από όλους. 
Ας μην ξεχνούμε ότι ο Boris Johnson 
γεννήθηκε στην Νεα Υόρκη και οι πρό-
γονοι του κατάγονται από την Κωνστα-
ντινούπολη  με παππού του τον Ali 
Kemal Bey.  Τα αναφέρω όλα αυτά όχι 
για να δικαιολογήσω τις πράξεις του μέ-
χρι σήμερα, αλλά για να υπογραμμίσω 
ότι οι αποφάσεις που ίσως πάρει σε 
πολλά θέματα στο μέλλον, όπως και το 
Κυπριακό να χρησιμοποιήσει πρωτί-
στως με βάση την καταγωγή του. Ας μην 
λοιπόν νομίζουμε ότι τα PPE από την 
Τoυρκία ήταν τυχαία απόφαση, καθότι 
του πρόσφεραν πολλές φορές προηγου-
μένως οι Ευρωπαϊκές χώρες να βοηθή-
σουν και θα έπαιρνε τα PPE πολύ πιο 
νωρίς. 
 Οι πλέον ακατάλληλοι αρχηγοί στην 
ιστορία ΗΠΑ, Μ.Β.  
Οι δύο αυτές χώρες Αμερική και ΜΒ, 

δεν θα μπορού-
σαν να είχαν πιο 
ακατάλληλους 
αρχηγούς, και 
όσον αφορά τον 
BOJO, να θέλει 
να συνεργασθεί 
με τον Trump 
αγνοώντας τους 
αρχηγούς χω-
ρών της Ευρώ-
πης και να θέλει να φέρει από χιλιάδες 
μίλια μακριά τα PPE την στιγμή που η 
Ευρώπη μπορούσε να βοηθήσει και 
έγκαιρα  για σωθούν  ζωές.  Ο BOJO  
παίζει με τις ζωές των πολιτών που και 
στις πλέον κρίσιμες στιγμές, λαμβάνει 
άθλιες πολιτικές αποφάσεις που κάνει 
τον άλλον να καταλάβει ότι δεν ενδιαφέ-
ρεται καθόλου για τον κόσμο του, παρά 
μόνο για τα συμφέροντά του. 
Μυστικοπάθεια και σκόπιμη  απά-
θεια  
Γιατί όλη αυτή η μυστικοπάθεια και έλ-
λειψη διαφάνειας και ειλικρίνειας  από 
την Κυβέρνηση Τζόνσον; Τι άλλο κρύ-
βουν από τον κόσμο; Την στιγμή που 
αντί να συνεργασθεί με τη υπόλοιπη Ευ-
ρώπη τρέχει στον Trump  και την ίδια 
ώρα θέλει να φέρει PPE από την Τουρ-
κία αφού υπάρχουν τόσα μεγάλα εργο-
στάσια που θα τα έφτιαχναν ποιο γρή-
γορα εδώ στην Μεγάλη Βρετανία. Είναι 
μήπως αυτές οι χώρες  που θα συνερ-

γασθεί ο Τζόν-
σον στο μέλλον 
τότε  “ κλάφτα  
Χαράλαμπε ” 
διότι η Κύπρος 
θα υποφέρει 
ακόμη περισ-
σότερο κάτω 
από την Συντη-
ρητική Κυβέρ-
νηση, διότι βλέ-
πουμε σιγά 
σιγά στα αλή-
θεια που κατευ-
θύνετε ο Boris 
Johnson να φέ-
ρει στο προ-

σκήνιο την Τουρκία, πράγμα που αν το 
έκανε μία Εργατική Κυβέρνηση τότε οι 
ψευδοπατριώτες ακροδεξιοί και φανατι-
κοί θα φώναζαν  και θα “ετελλάληζαν” 
από άκρη σε άκρη και θα τους άκουγες 
αυτούς τους ψευδοπατριώτες στα ΜΜΕ 
της Κύπρου, για να κρίνουν ‘έτσι απλώς 
για να προωθήσουν το “εγώ” τους. Όμως 
τώρα δεν τους ακούς ούτε καν να δια-
μαρτυρηθούν, πουθενά δεν τους ακούς. 
Κούνια που σας κούναγε και ακόμη συ-
νεχίζετε να κρύβεστε πίσω από τα δά-
κτυλα σας.  
 Έτσι για να υπενθυμίσουμε κα να 
μην ξεχνούμε. 
Και θα έρθω έτσι σύντομα, σε μία άλλη 
πτυχή  για την  ώρα,  που το δηλώνω 
από τώρα, ότι  θα επανέλθω σε αυτό το 
θέμα σύντομα εφόσον ο Τζόνσον  και οι 
Συντηρητικοί είναι στην εξουσία, ξεχάστε  
τις ελπίδες για κάτι θετικό για το Κυ-
πριακό θέμα και ας περιφρονήσουμε το 
τι μας λένε μερικοί  γνωστοί  Συντηρητι-
κοί Βουλευτές και οπαδοί του Συντηρη-
τικού Κόμματος, πασίγνωστοι για το γε-
γονός ότι καταδίωκαν τον Βουλευτή 
Πάμπο Χαραλάμπους και το λέω για 
ακόμη μια φορά. Αίσχος! Όλοι όσοι προ-
σπαθείτε να μας  τυφλώσετε με τις 
άδειες και ανώφελες προπαγάνδες σας 
που ακόμη κυκλοφοράτε χωρίς αισθή-
ματα ντροπής. Τα είπατε στον πρόεδρο 
Αναστασιάδη τα κατορθώματα σας. Μά-
λιστα εσείς. 
 Οι Υπεύθυνοι και ο ανεύθυνος Trump  
Θυμάστε την κωμωδία   “My big Fat 
Greek Wedding”   όπου ο κωμικός ηθο-
ποιός σύστηνε  windex για πληγές και 
άλλα που το υγρό ήταν μόνο για καθά-
ρισμα παραθύρων.

του  
Γιώργου Α.Σάββα
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ-Ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας…

  Της Έλισσας Ξενοφώντος 

Ο
 κλοιός έχει σφίξει πολύ… Η 

αντιμετώπιση της πραγμα-

τικότητας είναι δύσκολη 

υπόθεση, απρόβλεπτη και αδιαχεί-

ριστη… τα ψέματα  μεταμορφώθη-

καν δυστυχώς σε αλήθεια. Το πέν-

θος δυστυχώς κτυπά όλες τις οικογένειες εδώ στην 

Παροικία μας.  
Ποιος μπορεί να δεχτεί και να διαχειριστεί σήμερα 
την κατάσταση όπως εξελίσσεται χωρίς να μη κιν-
δυνεύει να χάσει τα λογικά του; Ποιος πραγματικά 
θα έκανε τέτοια πρόβλεψη πριν δύο μήνες και θα 
τον πίστευε κανείς; Τρελό θα τον αποκαλούσαμε 
και θα του συστήναμε και κάποιο ειδικό …γιατρό. 
Η κατάσταση έχει βγει εκτός ελέγχου. 
Τελικά όλοι μας έχουμε θρηνήσει μέχρι σήμερα ένα 
δικό μας άνθρωπο… Αυτή είναι η πραγματικότητα,  
όσο πικρόχολο κι αν ακούγεται αυτό. Ζούμε το «θέ-

ατρο του παραλόγου».  
Απρόβλεπτα τα  νέα… Στην αρχή ένα όνομα. Σκέ-
φτεσαι, δεν τον/ την γνωρίζω αλλά λυπάμαι ειλι-
κρινά, τι κρίμα που έφυγε ένας από εμάς! Δεύτερη 
είδηση, κάποιο όνομα αυτή την φορά γνωστού, 
που συνάντησες τυχαία, περιστασιακά  και αντάλ-
λαξες ένα φιλοφρονητικό χαιρετισμό, σε  μια εκδή-
λωση εδώ στην Παροικία μας. Τρίτη είδηση, το 
όνομα όχι μόνο γνωστό αλλά τον είχες ή την είχες 
συναντήσει πρόσφατα. Με αυτό το άτομο, είχες 
προλάβει να κάνεις και μια τυπική συνομιλία. Ανταλ-
λάξατε και τηλέφωνα γιατί έτυχε να έχετε κοινούς 
γνωστούς. Η τέταρτη είδηση… ακόμη χειρότερη. 
Δεν είναι δυνατό! Ο Μάριος; Αποκλείεται! Προχθές 
συναντηθήκαμε στην υπεραγορά! Πέμπτη είδηση 
πιο θανατηφόρα. Η Μαρία! Ο Κώστας!...  
ο  άνθρωπος της διπλανής πόρτας… έφυγαν. 
Η καρδιά σου ραγίζει. Πώς είναι δυνατόν; Ο άν-
θρωπος της διπλανής πόρτας… Και όλα σβήνουν, 
πάνε περίπατο και όλες οι ελπίδες που έτρεφες 
για καλυτέρευση της κατάστασης!  
Κι εσύ τότε, αφού μπούχτισες από ψεύτικες ελπίδες 
και ψευδαισθήσεις, δέχεσαι στα μούτρα την αλή-
θεια, σαν μια τούρτα γενεθλίων. Και προσπαθείς 
να σταθείς στα πόδια σου και να μην πέσεις κάτω 
στο πάτωμα με λυγμούς. Η λύπη αβάστακτη, η 
ψυχή σου κομμάτια! 
Η συνειδητοποίηση της πραγματικότητας έφτασε 
και δεν υπάρχει πλέον περιθώριο ψευδαίσθησης. 
Και ξεκινά ο Γολγοθάς της διαχείρισης  της πρα-
γματικότητας. Πώς μπορείς άραγε να διαχειριστείς 
όλα αυτά τα στάδια του θανάτου και να βγεις έξω 
από την κόλαση των γεγονότων, να αποστασιο-
ποιηθείς  χωρίς απώλειες; Οι απώλειες έχουν να 
κάνουν με το ΕΙΝΑΙ σου. Και ξεκινά η αντίστροφη 
μέτρηση. Ξεκινάς από το σημείο ΜΗΔΕΝ…  
Η συνειδητοποίηση του θανάτου και ο χαμός ενός 
αγαπημένου προσώπου είναι ένα πρόβλημα που 
καλείται ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει και να δια-
χειριστεί. Το κάθε άτομο αντιμετωπίζει το θάνατο 
με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με τη σχέση που 
έχει με το άτομο αυτό, ανάλογα με την ηλικία, την 
ιδιοσυγκρασία του, το χαρακτήρα του κ.ά. και σί-
γουρα αν αυτή η είδηση είναι αναμενόμενη ή ξα-
φνική.  
Τώρα όλοι δηλώνουμε ΠΑΡΩΝ. Έτοιμοι λοιπόν 
για την κούρσα… Όλοι στην αφετηρία: τρία, δύο, 
ένα… φύγαμε. Και εκεί που περιμένεις ότι έφυγες 
από την αφετηρία βλέποντας το τέρμα, συνειδητο-
ποιείς ότι κάθε άλλο,   βρίσκεσαι εγκλωβισμένος 
μέσα στο δίκτυα αράχνης. Και αντιδράς χωρίς 
πολλή σκέψη. Με τα χέρια προσπαθείς να διώξεις 

τους λεπτούς αραχνοΰφαντους ιστούς της αράχνης 
που σου έστησε καρτέρι με το ξεκίνημά σου. Θέλεις  
να ξεμπλέξεις, να προχωρήσεις, δεν ξέρεις όμως 
πώς… Έχεις συνειδητοποιήσεις ότι βρίσκεσαι 
άθελά σου σε μια παγίδα και προς στιγμής  έχεις 
χάσει τα λογικά σου. Δεν βλέπεις το τέρμα παρά 
μόνο αισθάνεσαι την ανακατωσούρα  του μυαλού 
και σώματος σου που σε έχει καθηλώσει. Τι έγινε; 
Προσπαθείς να διώξεις από επάνω σου τις κλω-
στές, να ελευθερωθείς, αλλά τίποτα! Μα είναι δυ-
νατόν με το πρώτο ξεκίνημα να έχεις πέσεις….σε 
μια παγίδα;  «Το τέρμα… ξέχασε το για την ώρα», 
ακούς μια φωνή να σου λέει. Δεν μπορείς να συνε-
χίσεις το δρόμο για τον τερματισμό αν δεν ανασυ-
γκροτηθείς ελευθερώνοντας το ΕΙΝΑΙ σου,  από 
την απρόοπτη αυτή κατάσταση! Το μυαλό θολό, 
τα χέρια και τα πόδια παλεύουν ακόμη να ξεπλέξεις  
για να ξεκινήσεις αυτή την πορεία προς το τέρμα. 
Έτσι ακριβώς συμβαίνει!  
Τα ψυχολογικά στάδια που περνά ο άνθρωπος 
όσο αφορά το θάνατο και πώς να το ξεπεράσει 
είναι τα ακόλουθα: Το σοκ, η άρνηση να τον δεχτείς, 
ο θυμός, η συνειδητοποίηση του θανάτου και ο 
πόνος  και τέλος η αποδοχή.   
Η πρώτη μας αντίδραση ακούγοντας ένα μακάβριο 
νέο είναι το σοκ. Το σώμα, οι αισθήσεις, το μυαλό 
σταματούν σε  οριακό σημείο… Ακούς την πικρή 
αυτή είδηση, παγώνεις και γίνεσαι στήλη άλατος 
και μένεις εκεί… Έχεις ήδη δεχθείς το θανατηφόρο 
κτύπημα ΣΟΚ! Θα κοιτάξεις να βρεις να πιαστεί 
από το τίποτα του χώρου. Να αγγίξει μια λεπτή 
επιφάνεια, βελούδινη αλλά ψεύτικη.  
Για ένα ψέμα πρόκειται … για ένα ψέμα, μια λαν-
θασμένη είδηση. Δεν το πιστεύω! Αποκλείεται! Κτυ-
πάς το κεφάλι στον τοίχο να συνειδητοποιήσεις το 
μέγεθος της απώλειας! ΟΧΙ! Δεν είναι δυνατόν! Αρ-
νείσαι να το δεχτείς. Και στο μυαλό σου κατασκη-
νώνει  η εικόνα του αγαπημένου σου, με πρόσωπο 
γεμάτο από χρώματα του φεγγαριού. Δεν είναι δυ-
νατό!!! ΑΡΝΟΥΜΑΙ να το δεχτώ! 
Και περνά η μέρα, η εβδομάδα και κάπου αρχίζεις 
κάπου να το συνειδητοποιείς. Αλλά δεν μπορείς 
ακόμα στα σίγουρα να πεις: ΝΑΙ ΕΦΥΓΕ!  Ο θυμός 
ξεπετάγεται έξω από τα σωθικά σου. Σχίζει τη ψυχή 
και το μυαλό σου! Γιατί; Τι έγινε; Ποιος φταίει; Πώς 
είναι δυνατό ο άνθρωπος αυτός να έχει φύγει αφού 
ήταν υγιής και σίγουρα θα μπορούσε να αντισταθεί 
στον ιό θανάτου που κυκλοφορεί! Κάτι δεν θα έγινε 
όπως έπρεπε, στα σίγουρα δεν θα ακολουθήθηκε  
τη σωστή αποθεραπεία. Θα φταίνε οι γιατροί, οι 
νοσοκόμοι… όλοι! Φταίνε όλοι, θα έπρεπε να προ-
σέξουν το άτομο αυτό. Τι πήγε λάθος; Θεέ μου τι 

πήγε λάθος! 
Και όμως η πραγματικότητα είναι μία και μοναδική. 
ΕΦΥΓΕ ο αγαπημένος σου, η αγαπημένη σου φίλη, 
ο λατρευτός σου φίλος, ο συγγενής, ο άνθρωπος 
της διπλανής πόρτας… Κι εσύ κλαις, πονάς και 
σχίζεις το κορμί με τα νύχια μου. Δεν νοιώθεις πόνο 
γιατί μέσα σου πονάς πιο πολύ. « Έφυγες καλή 
μου, έφυγες λατρευτέ μου… κι εγώ είμαι εδώ και 
ζω. Η κάθε σκέψη γύρω από εσένα με πληγώνει, 
με πονάει και με πεθαίνει». Πέφτεις στο πάτωμα 
και ουρλιάζεις μα δεν βγαίνει πια η φωνή σου… 
χάθηκε η φωνή σου από το κλάμα.  «Γιατί έφυγες;  
Δεν πρόλαβα να σου πω όσα θα ήθελα να σου 
πω. Όλα τα κρυμμένα κι αληθινά αισθήματα που 
είχα  για σένα… Δεν μπορώ να σκέφτομαι, ότι δεν 
θα σε ξαναδώ». Αυτός ο αβάστακτος πόνος κρατάει 
πολύ… Χρειάζεται πολύ χρόνο για να το ξεπεράσει 
την απουσία μιας αγαπημένης  γλυκιάς ανθρώπι-
νης ύπαρξης. Ίσως ένα χρόνο, ίσως όμως ποτέ. 
Μια μικρή τοσοδούλα είδηση τριών λέξεων. «Έφυγε 
ο… έφυγε η… Κοιμήθηκε ο … κοιμήθηκε η…» Κα-
ταραμένες λέξεις… Όσο κι αν αποφεύγουμε τη λέξη 
«πέθανε» η ουσία είναι η ίδια. ΕΦΥΓΕ ή ΚΟΙΜΗ-
ΘΗΚΕ ή ΠΕΘΑΝΕ! Ποια είναι η διαφορά; Καμία, 
απολύτως καμία. «Κι εγώ θρηνώ την απουσία του 
αγαπημένου μου, της λατρευτής μου». 
Η συνειδητοποίηση έρχεται μετά. Εμείς δεν μπο-
ρούμε  αυτή τη στιγμή να την διαχειριστούμε γιατί 
η μια είδηση θανάτου διαδέχεται την άλλη, συ-
μπληρώνεται από ίσως και πιο δυσάρεστη! Μα 
πόσο πιο δυσάρεστη;  Φτάνει πια! Ο κατάλογος 
μεγαλώνει εδώ στην Παροικία μας. Το μυαλό και η 
ψυχή μας δεν αντέχει άλλο τις ειδήσεις θανάτων 
αγαπημένων μας. Η Παροικία μας, η δεμένη με 
δυνατούς δεσμούς θρηνεί σαν το χορό της αρχαίας 
τραγωδίας. Όλοι μαζί αναφωνούμε «Γιατί;» 
Το τελευταίο στάδιο της αποδοχής του θανάτου, 
δεν το βλέπεις να έρχεται σύντομα. Ο λόγος απλός. 
Από το στάδιο του πόνου και της θλίψης στρέφεσαι 
και πάλι στο «γιατί», στην άρνηση και άντε πάλι 
από την αρχή.  
 Πότε τελικά θα φτάσουμε στο σημείο αυτό για να το 
ξεπεράσουμε; Δυστυχώς ακόμη βρισκόμαστε στη 
μέση της παράστασης. Η κάθαρση τέτοιων συναι-
σθημάτων θα αργήσει. Το ξέρεις και το ξέρω! 
Και θα πάρει πολύ χρόνο γιατί αφορά το θάνατο του 
ανθρώπου της διπλανής πόρτας. Απλά και μόνο 
γιατί κάθε μέρα, οι διπλανές πόρτες είναι πολλές. 
(Καλή δύναμη σε όλους μας. Σφίγγουμε τα δόντια 
και προχωράμε. Κουράγιο σε όλους!)
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 κορωνοϊός θερίζει στην ΕΕ, αφήνοντας 
πίσω του εκατόμβες θυμάτων και ανεί-
πωτη φτώχεια. Η πανδημία έχει επικυριαρ-

χήσει, καθώς από την πρώτη μέρα βρήκε την 
Ένωση να ασθενεί, γονατισμένη, από τις ίδιες τις 
πολιτικές της. 
  Την τελευταία δεκαετία το διευθυντήριο των Βρυ-
ξελλών ζητούσε, επανειλημμένα, από τα κράτη 
μέλη να μειώσουν δραστικά τις δαπάνες στον το-
μέα της δημόσιας υγείας και να προχωρήσουν σε 
ιδιωτικοποίηση του κλάδου. Όπως και έγινε. Με 
τις αλλεπάλληλες νεοφιλελεύθερες πολιτικές που 

επιβλήθηκαν από την Κομισιόν, το υπέρτατο 
αγαθό της υγεία κατέστη εμπόρευμα, τα δημόσια 
νοσηλευτήρια αφέθηκαν υποστελεχωμένα με σο-
βαρές ελλείψεις εξοπλισμού και αναλώσιμων, ενώ 
τα εργασιακά δικαιώματα του ιατρικού και παραϊ-
ατρικού προσωπικού καταπατήθηκαν ανελέητα. 
Ως επακόλουθο ολόκληρος ο τομέα της δημόσιας 
υγεία οδηγήθηκε σε αφαίμαξη.  
    Με ιδιαίτερο ζήλο οι θιασώτες του νεοφιλελευ-
θερισμού και στην Κύπρο, υπό τις οδηγίες της 
κυβέρνησης Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ, απέκοψαν από 

τον τομέα της υγεία 600 εκ. ευρώ, απογυμνώνο-
ντας τα δημόσια νοσηλευτήρια και κατατάσσοντας 
τη χώρα μας στην τελευταία θέση μεταξύ των κρα-
τών μελών της ΕΕ όσον αφορά τις δαπάνες για 
την υγεία.  
     Οι εθνικές κυβερνήσεις είναι οι αρμόδιες για 
την οργάνωση και εξασφάλιση της υγειονομικής 
περίθαλψης, αλλά η ΕΕ έχει την ευθύνη να συ-
μπληρώνει τις εθνικές πολιτικές, βοηθώντας τα 
κράτη μέλη να επιτυγχάνουν τους κοινούς στόχους 
για υψηλό επίπεδο υγείας και ποιοτική υγειονομική 
περίθαλψη για όλους. Γι΄ αυτό και σήμερα οι λαοί 
και τα κράτη  μέλη απαιτούν στήριξη και έμπρακτη 
αλληλεγγύη από την ΕΕ, ώστε να μπορέσουν να 
αντιμετωπίσουν την πανδημία αλλά και τις επι-
πτώσεις των πολιτικών που η ίδια η ΕΕ επέβαλε 
τον τομέα της δημόσιας υγείας. Ωστόσο, η ΕΕ 
συνεχίζει αδιάλειπτα να παραμένει απούσα.  
    Όσα αποφασίστηκαν μέχρι τώρα από την ΕΕ 
είναι πολύ κατώτερα των δραματικών καταστά-
σεων που ζούμε. Για ακόμη μια φορά κυριάρχη-
σαν οι σκληροί ανταγωνισμοί και τα οικονομικά 
συμφέροντα των ισχυρών κρατών και των μονο-
πωλίων. Ενώ η ΕΕ κατέχει πληθώρα μηχανισμών 
για συντονισμό των κρατών που θα μπορούσαν 
να αξιοποιηθούν, δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν 
έχουμε δει καμία ουσιαστική ευρωπαϊκή δράση 
στον τομέα της υγείας. 
   Με τη διαδικασία, λοιπόν, του κατεπείγοντος, 
απευθυνθήκαμε στην Κομισιόν, θέτοντας ενώπιόν 
της τις ευθύνες που έχει για προστασία της δημό-
σιας υγείας και ζητήσαμε να μας απαντήσει, ξε-
κάθαρα, στα πιο κάτω εύλογα ερωτήματα που 
βασανίζουν τον καθένα μας. 
   -  Ποια μέτρα έλαβε η ΕΕ τα τελευταία χρόνια, 
για να στηρίξει τα δημόσια νοσηλευτήρια, ώστε 

να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν αποτελεσμα-
τικά καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως είναι η 
κρίση που βιώνουμε, σήμερα, λόγω της πανδη-
μίας; 
    - Γιατί δεν έχει καταρτιστεί, ακόμη, μια ολοκλη-
ρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική στον τομέα της 
υγείας για τη βραχυπρόθεσμη αντιμετώπισης της 
κρίσης (π.χ με άμεση έναρξη παραγωγής του 
απαραίτητου εξοπλισμού, φαρμάκων και άλλων 
αναλώσιμων προϊόντων εντός της ΕΕ, άμεση χρη-
ματοδότηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων κτλ), 
αλλά και για τη μακροπρόθεσμη διαχείριση του 
τομέα της υγείας μετά τη λήξη της πανδημίας;  
    -Τι παρεμβάσεις έγιναν από την Κομισιόν προς 
τα κράτη μέλη, ώστε να παρασχεθεί ουσιαστική 
βοήθεια και στήριξη στον τομέα της δημόσιας 
υγείας, ιδιαίτερα στα κράτη που έχουν πληγεί πε-
ρισσότερο από την πανδημία; 
   Η ΕΕ έχει χρέος να δράσει με ανθρωπισμό και 
να επιδείξει έμπρακτη αλληλεγγύη, ώστε να δια-
φυλάξει το υπέρτατο αγαθό της δημόσιας υγείας 
όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων. Η εκκωφα-
ντική της απουσία από τον αγώνα που δίνουν κα-
θημερινά οι λαοί της Ένωσης, δεν μπορεί να γίνει 
άλλο ανεκτή…

Εκκωφαντική η απουσία της ΕΕ στην  
αντιμετώπιση της κρίσης
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• When nothing goes right, go left! 

• Όταν τίποτα δεν πηγαίνει δεξιά, πήγαινε 

αριστερά! 

Ερμηνεία: 

Με τόλμη και θάρρος να κινούμεθα στην ζωή. 

Να μην μας φοβίζει η αλλαγή!

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Πίσω από κάθε γεγονός, θέματα ιστορίας, 

υπάρχει λόγος σοβαρός, παράγωντας ανθρώπινος,  

αντιδράςις αιτίας! 

Ανάλογα των πράξεων, έργα θα αμειφθούνε, 

από την Γή στον ουρανό, 

όλα θα πληρωθούνε! 

Μας ήπανε στην Γένεση, της Βίβλου τα γραμμένα,  

να αυξηθούνε σαν λαγοί, να κυριεύσουμε την Γή, 

με λόγια διαλεγμένα! 

Είχαν απώτερο σκοπόο,  απανταχού ν΄απλώσου! 

Ο κόσμος δεν επλάστηκε μόνο για ορισμένους, 

ή για ολίγους εκλεχτούς και του πλανήτη διαλεχτούς, 

αυτοευλογισμένους! 

Ανοίκει στον καθένα μας, τα ζώα τους ανθρώπους, 

ψάρια, πουλιά και ερπετά, λουλούδια, δένδρα και φυτά, 

της φύσεως τους τόπους! 

Ιδού οι εξυπνάδες τους και η αλαζονία, 

κακά ου μας φορτώσανε, πως μας εκαταντήσανε,  

σ’άυτή την κοινωνία! 

Εύχομαι ναν το τέλος τους και να συνεπιστούσιν, 

ν’αφήσουν τους σατανισμούς- αχρείους πειραματι-

σμούς, 

Θεό να φοβηθούσιν! 

Νομίζω εκοντέψαμεν, μαζεύκει το σχοινί μας, 

τον τάφοον μας εσκάψαμεν- τα μάτια μας εβγάλαμεν 

εκόπειν η ποινή μας!!!

Εκόπιν η Πoινή μας
Του Ειρήναρχου Στεφάνου

Στον Γιάννη Γρίβα Αντί Μνημοσύνου
Στον Γιάννη Γρίβα 
Αντί Μνημοσύνου. 
Πρώτη Μαΐου 2008, αργά το απόγευμα, 
κτυπάει το τηλέφωνο μου και μου φαίνεται 
ο θόρυβος να είναι αλλιώτικος. 
Ανοίγω την γραμμή και από την άλλη μεριά 
είναι καλός φίλος. Συντετριμμένος με αδύ-
ναμη βραχνή φωνή, μου ανακοινώνει το 
θλιβερό μαντάτο του θανάτου, του φίλου 
συμποιητή συγγραφέα και καλλιτέχνη 
Γιάννη Γρίβα (Κληρκώτη). Ο μακαριστός 
Γιάννης Γρίβας γεννήθηκε στην Κλήρου της 
Λευκωσίας και πατέρας του ήτο ο Θεόδω-
ρος Γρίβας γνωστός ως Λαϊκός Ποιητής. 
Φαίνεται ότι την ποιητική φλέβα την κληρο-
νόμησε από τον πατέρα του και συνέχισε 
να τιμά την κληρονομιά και την παράδοση 
της πατρίδας μας Κύπρου. Ο μακαριστός 
Γρίβας έκδωσε ποιητικές ανθολογίες, μερι-
κές από αυτές μετάφρασε και στα Αγγλικά 
επίσης μονόπρακτα θεατρικά έργα, τα 
οποία ανέβασε η τότε γνωστή Λ.Ε.Λ.Α της 
οποίας ήταν συνιδρυτής με τον μακαριστό 
Γιώργο Αφαντίδη και τον γράφοντα. Δυστυ-
χώς η Λ.Ε.Λ.Α πέρασε σε ανάξια χέρια 

όπου εδώ και δέκα χρόνια είναι στην εντα-

τική όπου περιμένει να νεκραναστηθεί. 

Ασχολήθηκε ως ραδιοφωνικός παραγωγός 

στο LGR. Eπίσης στο Wine Festival υπήρχε 

η μαρκέτα του ως βρακάς με ένα κολοκύθι 

κρασιού στο χέρι μέχρι ακόμη και μετά τον 

θάνατό του. 

Θα ήταν παράληψη εάν δεν αναφερόμουνα 

στην βράβευση του Γρίβα από το ΡΙΚ για 

ένα θεατρικό του έργο από το ραδιόφωνο 

και όχι μόνο.  

Αυτό το σύγγραμμα παρόλες τις αδυναμίες 

και ελλείψεις όσον αφορά τον μακαριστό 

Γιάννη Γρίβα, ήταν μια ηθική υποχρέωση 

και επί τη ευκαιρία της 12ης επετείου του 

θανάτου, του αείμνηστου Γρίβα, το αφιε-

ρώνω ως ένδειξη εκτίμησης για την προ-

σφορά του προς την Παράδοση την οποία 

υπηρέτησε με τόση Αγάπη 

Αείμνηστε φίλε Γιάννη Γρίβα αντί-μνημόσυ-

νου, σου αφιερώνω αυτί το σύγγραμμα. 

Α.Xαραλάμπους Έρικ.

Με αφορμή την ημέρα της Ερ-
γατικής Πρωτομαγιάς που πλη-
σιάζει, το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα 
Yianis Christodoulou Founda-
tion, θέλοντας να τιμήσει τους 
εργαζόμενους στον τομέα της 
υγείας που αγωνίζονται τους τε-
λευταίους μήνες για την κατα-
πολέμηση του ιού COVID-19, 
ξεκίνησε την Τρίτη η διανομή 
6,107 ευχαριστήριων πακέτων 
στα 9 δημόσια νοσοκομεία της 
Κύπρου, με τελικούς παραλή-
πτες όλους τους γιατρούς, τους 
νοσηλευτές και το υποστηρι-
κτικό προσωπικό.  Η διανομή 
αναμένεται να ολοκληρωθεί την 
σήμερα Πέμπτη, 30 Απριλίου.  
Η πρωτοβουλία προήλθε από 
τον Ιδρυτή του Yianis Christo-
doulou Foundation, κ. John 
Christodoulou, ο οποίος μέσω 
του Ιδρύματος, θέλησε να εκ-
φράσει ένα μεγάλο ευχαριστώ, 
στα μέλη της ιατρικής κοινότη-
τας που καθημερινά, με αυτα-
πάρνηση, θέτουν την προσω-
πική τους υγεία καθώς και των 
οικογενειών τους σε κίνδυνο 
προκειμένου να ξεπεραστεί η 
πρωτόγνωρη κατάσταση που 
βιώνει ολόκληρη η υφήλιος.  

Το ίδρυμα δεν θα μπορούσε να 
μείνει αμέτοχο στον αγώνα 
αυτό. Το συμβολικό πακέτο ‘YI-
ANIS CHRISTODOULOU 
FOUNDATION LABOUR DAY 
THANK YOU BOX’ περιλαμβά-
νει διάφορα σνακ που αποτε-
λούν χρήσιμα εφόδια για τις πο-
λύωρες βάρδιες του 
προσωπικού, μαζί με μία κον-
κάρδα που αναγράφει ‘ΕΥΧΑ-
ΡΙΣΤΩ! ΕΙΣΑΙ ΕΝΑΣ ΗΡΩΑΣ!’. 
Η πρωτοβουλία αυτή, σχετίζεται 
άμεσα με την στήριξη που δίνε-
ται από το Φιλανθρωπικό 
Ίδρυμα στις ευπαθείς ομάδες 
της κυπριακής κοινότητας του 
Η.Β με την κατ΄οίκον διανομή 
πακέτων με τρόφιμα. 
Σημειώνεται ότι, αποστολή του 
ιδρύματος Yianis Christodoulou 
Foundation είναι η στήριξη των 
παιδιών και των νέων που 
έχουν ανάγκη προκειμένου να 
αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνα-
τότητές τους, να βελτιώσουν την 
ποιότητα της ζωής τους, και να 
αναβαθμίσουν το εκπαιδευτικό 
και μαθησιακό τους περιβάλλον 
μέσω διαφόρων προγραμμά-
των. Στις δύσκολες όμως μέρες 
που ζούμε, το Ίδρυμα δεν θα 
μπορούσε να μην στηρίξει κι άλ-
λες ομάδες του πληθυσμού. 
Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με το Φιλανθρωπικό 
Ίδρυμα Yianis Christodoulou 
Foundation, επισκεφθείτε την 
επίσημη ιστοσελίδα στο 
https://www.yianischristodou-
loufoundation.com/ καθώς επί-
σης και τη σελίδα του στο 
Facebook: https://www.face-
book.com/YCFoundationCy/ 
και στο Instagram: 
https://www.instagram.com/ycf
_cyprus  

O John Christodoulou, ιδρυτής του Yianis  
Christodoulou Foundation ευχαριστεί όλους όσους 
εργάζονται στα δημόσια νοσηλευτήρια της Κύπρου
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Εργατική Πρωτομαγιά Μάριος Τόκας: 12 χρόνια  
από τον θάνατο του  

Η
 1η του Μάη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 

με τους ταξικούς, κοινωνικούς και πολιτι-

κούς αγώνες σε ολόκληρο τον κόσμο σαν 

σύμβολο πάλης και θυσίας για να αλλάξει ο κό-

σμος προς το καλύτερο, να βελτιωθούν οι συν-

θήκες ζωής και οι όροι εργασίας, για να υπερα-

σπιστούν και να κατακτηθούν κοινωνικά και 

πολιτικά δικαιώματα. 

«8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ξεκούραση και 8 

ώρες ψυχαγωγία!» 

Με αυτό το σύνθημα να αντηχεί στους δρόμους 

του Σικάγο την 1η του Μάη του 1886, οι εργάτες 

απαίτησαν τα αυτονόητα δικαιώματα τους. Η μα-

ζικότητα, η οργάνωση και η αποφασιστικότητα 

τους δεν είχε προηγούμενο και έμελλε να αποτε-

λέσει φάρο για όλους τους επόμενους αγώνες 

της Παγκόσμιας Εργατικής Τάξης. Το 1889 η Σο-

σιαλιστική Διεθνής του Παρισιού κήρυξε την 1η 

του Μάη ως Παγκόσμια Μέρα της Εργατιάς. 

Η πρωτομαγιά του 1886 

Το σαββατιάτικο εκείνο πρωινό της 1ης του Μάη 

του 1886, οι εργάτες γέμισαν τους δρόμους του 

Σικάγο και πορεύτηκαν μαζί, κρατώντας λευκές 

σημαίες στα χέρια για να διαδηλώσουν ειρηνικά 

την απαίτηση των δικαιωμάτων τους. Η αστυνο-

μία και οι ειδικές δυνάμεις περίμεναν την ευκαιρία 

τους να χτυπήσουν την πορεία και να επαναφέ-

ρουν την «τάξη». Οι εργάτες όμως, παρέμειναν 

συνειδητοποιημένοι και συγκεντρωμένοι στο 

στόχο, συνεχίζοντας τον ειρηνικό και μαζικότατο 

τους αγώνα, κερδίζοντας καθημερινά όλο και πε-

ρισσότερο κόσμο στο πλευρό τους. 

Η απεργία της ημέρας εκείνης, ήταν μέρος της 

κλιμάκωσης των συνεχών απεργιών και διαδη-

λώσεων από την έκρηξη των «ελεύθερων» σκλά-

βων, αυτών που δουλεύοντας 16 και 18 ώρες 

την ημέρα για δεκάδες χρόνια, δημιούργησαν το 

καπιταλιστικό «θαύμα». Το ξύπνημα του γίγαντα, 

είχε θορυβήσει την αφρόκρεμα της καπιταλιστικής 

μητρόπολης και πραγματικά την είχε τρομοκρα-

τήσει. 

Η αστική τάξη, δεν μπορούσε να επιτρέψει τη 

συνέχεια και τη διαφαινόμενη επιτυχία του αγώνα 

και διατυμπανίζει μέσω του τύπου ότι η εξεγέρ-

σεις αυτές θα έφερναν «μείωση μισθών, φτώχεια 

και κοινωνική υποβάθμιση του αμερικανικού ερ-

γάτη». Τίποτα όμως δεν πτοούσε τους εργάτες. 

Η απεργία εξελίχθηκε ειρηνικά και συνεχίστηκε, 

αγκαλιάζοντας τις μεγαλύτερες πόλεις της Αμερι-

κής. 

Την Δευτέρα, 3 του Μάη, οι εργάτες είχαν μαζευτεί 

έξω από το εργοστάσιο «Μακκόρμικ» όπου με 

εντολή της αστικής τάξης, προβοκάτορες έριξαν 

βόμβα, τα σώματα ασφαλείας άνοιξαν πυρ σκο-

τώνοντας 24 ανθρώπους και συλλαμβάνοντας 

άλλους εκατό. 

Οι πρωτοστάτες της εξέγερσης, Πάρσονς, Έν-

γκελ, Φίσερ και Σπάις, καταδικάστηκαν σε θάνατο 

όμως η θυσία τους δεν πήγε χαμένη, αφού ο 

αγώνας συνεχίστηκε παρασύροντας ακόμη πε-

ρισσότερους εργάτες στο πλευρό του και τελικά, 

λίγα χρόνια μετά, ο στόχος επιτεύχθηκε: το οχτά-

ωρο είχε θεσπιστεί! 

Η ηρωική τους εξέγερση έμελλε να μείνει στην 

ιστορία ως το σύμβολο των αγώνων της Παγκό-

σμιας εργατικής τάξης. Από τότε η 1η του Μάη 

έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια μέρα αλληλεγγύης 

και δράσης και σε όλες τις γωνιές του πλανήτη 

υψώνονται τα κόκκινα λάβαρα της εργατιάς. Η 

Πρωτομαγιά πήρε το κόκκινο χρώμα, όταν οι λευ-

κές ειρηνικές σημαίες των απεργών έγιναν κόκ-

κινες από το αίμα των νεκρών εργατών. Ο Μάης 

του 1886 ήταν μόνο η αρχή για το παγκόσμιο ερ-

γατικό κίνημα, αφού ακολούθησαν πολλά άλλα 

κινήματα με αγώνες σε όλο τον κόσμο. 

Οι πρώτες εκδηλώσεις στην Κύπρο 

Στην Κύπρο η Εργατική Πρωτομαγιά γιορτάστηκε 

για πρώτη φορά το 1925 (2 του Μάη, Ημέρα Κυ-

ριακή) μετά από πρωτοβουλία του Εργατικού Κέ-

ντρου Λεμεσού, από Ελληνοκύπριους και Τουρ-

κοκύπριους εργάτες σε μια πανηγυρική 

εκδήλωση στο κέντρο της πόλης. Οι Κύπριοι ερ-

γάτες στέλνουν στην αποικιακή κυβέρνηση μη-

νύματα για ελεύθερο συνδικαλισμό, οχτάωρη 

δουλειά, ιατρική περίθαλψη, αποζημίωση για 

όσους απολύονται αδικαιολόγητα και άλλα βασικά 

αιτήματα. Την ίδια χρονιά εκδήλωση για να τιμηθεί 

η εργατική Πρωτομαγιά έγινε και στη Λευκωσία 

από το νεοσύστατο Εργατικό της Κέντρο. 

Οι μεγαλύτερες κατακτήσεις φέρουν τη  

σφραγίδα του ΑΚΕΛ και της ΠΕΟ 

Με το πέρασμα των χρόνων και με το Κομμουνι-

στικό Κόμμα Κύπρου μπροστάρη στους αγώνες 

των εργατών, η εργατική πρωτομαγιά γιορτάζεται 

κάθε χρόνο. Οι πρώτες εκδηλώσεις της Πρωτο-

μαγιάς στην Κύπρο, που είναι άμεσα συνδεδε-

μένες με την εμφάνιση των πρώτων κομουνιστι-

κών πυρήνων, θα γίνουν ο σπόρος για να ριζώσει 

στο νησί, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. 

Από το 1941 που ιδρύθηκε η Παγκύπρια Συνδι-

καλιστική Επιτροπή (ΠΣΕ), η οποία το 1945 με-

τονομάστηκε σε Παγκύπρια Εργατική Ομοσπον-

δία (ΠΕΟ), ανέλαβε και διοργάνωσε μαζικότατες 

πρωτομαγιάτικες εκδηλώσεις και σε συνδυασμό 

με τους αγώνες που έδωσε για τα δικαιώματα 

των εργατών κατάφερε να καταξιωθεί ως η πιο 

συνεπής και ειλικρινής δύναμη διεκδίκησης των 

συμφερόντων της εργατικής τάξης. 

Το 1948, τη χρονιά ορόσημο της ιστορίας της κυ-

πριακής εργατικής τάξης, οι πρωτομαγιάτικες εκ-

δηλώσεις πήραν απεργιακό χαρακτήρα ως έν-

δειξη αλληλεγγύης στους απεργιακούς αγώνες 

που έδωσαν οι μεταλλωρύχοι. Το 1958 έγινε η 

πιο συγκλονιστική Πρωτομαγιά στο νησί, αφού 

χιλιάδες Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι ξεχύ-

θηκαν στους δρόμους ενωμένοι κάτω από τα κόκ-

κινα λάβαρα τους. 

Στην πορεία του χρόνου η ΠΕΟ μεγαλώνει. 

Με τους αγώνες της καταφέρνει να καταξιωθεί 

στις συνειδήσεις των εργαζομένων αφού οι μικρές 

και οι μεγάλες μάχες της απέδωσαν καρπούς 

που απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι μέχρι σήμερα. 

Το οκτάωρο που κερδήθηκε στην απεργία του 

1941, η Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρ-

μογή (ΑΤΑ) το 1944, οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις 

και οι συντάξεις είναι μόνο μερικές από τις 

κατακτήσεις. 

Γ
εννημένος στις 8 Ιουνίου του 1954 στη Λε-
μεσό, έδειξε από μικρός την κλίση του προς 
τη μουσική συμμετέχοντας στα μουσικά 

δρώμενα των σχολείων του γράφοντας μάλιστα 
μουσική για διάφορες μουσικές παραστάσεις. Σε 
ηλικία 10 ετών ανήκει στη δύναμη της φιλαρμονι-
κής του Δήμου Λεμεσού, παίζοντας αρχικά κουαρ-
τίνο, μετά σαξόφωνο με την φιλαρμονική του Δή-
μου Λεμεσού και στη συνέχεια με την φιλαρμονική 
του Λανιτείου. Μια συναυλία που παρακολούθησε 
το 1967 στη Λεμεσό, με τους Μίκη Θεοδωράκη, 
Μαρία Φαραντούρη, Δημήτρη Μητροπάνο, Γιάννη 
Πουλόπουλο και Ελένη Ρόδα, μόλις στα 13 του, 
τον άφησε συγκλονισμένο όπως δήλωσε και απο-
τέλεσε την αιτία για να του χαρίσει ο πατέρας του 
ένα πιάνο. Στα 14 του γράφει το πρώτο του τρα-
γούδι και έκανε τις πρώτες του συναυλίες με δικά 
του τραγούδια σε στίχους Χικμέτ, Ρίτσου, Πιερίδη, 
Γεφτουσιένκο, στα θέατρα «Ριάλτο» της Λεμεσού 
και «Οθέλλος» της Λευκωσίας. 
Τα αιματηρά γεγονότα του 1974 
Το τέλος της εφηβείας του, τον βρήκε το 1974 ως 
φαντάρο στην Εθνική Φρουρά, να υπερασπίζεται 
την Κύπρο από την πρώτη γραμμή και στις δύο 
φάσεις της τουρκικής εισβολής. Χρόνια αργότερα 
δήλωσε, «Είναι μια περίοδος που μου άφησε 
τραυματικές εμπειρίες». Άλλωστε, τα γεγονότα 
της εισβολής, αποτέλεσαν έμπνευση για μερικά 
από τα έργα του όπως είναι το «Ανασήκωσε την 
πλάτη Πενταδάκτυλε». 
Τα πρώτα βήματα στην Αθήνα, η Προοδευτική 
και το πολιτικό τραγούδι 
Τελειώνοντας τον στρατό, το 1975, αφήνει την 
Κύπρο για την Αθήνα, για σπουδές στην Φιλο-
σοφική Σχολή και στο Εθνικό Ωδείο. Όντας βαθιά 
πολιτικοποιημένος, καθ’ όλη τη διάρκεια παρα-
μονής του στην Αθήνα συμμετέχει ενεργά στην 
πολιτιστική δράση της Προοδευτικής Κ.Κ.Φ.Α, 
τραγουδώντας μάλιστα στις μπουάτ της παράτα-
ξης. Την ίδια περίοδο ο Μάριος Τόκας, αντιλαμ-
βανόμενος την μαχητικότητα των στελεχών της 
Προοδευτικής και τους στόχους της παράταξης, 
σύνθεσε τον ύμνο της Προοδευτικής. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στην 
Αθήνα, συμμετέχει ενεργά στο πολιτιστικό κίνημα 
του δημοκρατικού φοιτητικού κινήματος. Η 
μπουάτ στην Πλάκα, όπου τραγουδούσε ο Τζα-
βέλλας τα «Αντάρτικα», ήταν πολύ μικρή για να 
χωρέσει το Μάριο και τα τραγούδια του. 
Επιπλέον, ο Μάριος Τόκας εκπροσώπησε την 
ΕΔΟΝ σε διεθνείς διοργανώσεις όπως το 1976 
και το 1983 στο Διεθνές Φεστιβάλ πολιτικού τρα-
γουδιού «Κόκκινη Παπαρούνα» στη Μιλακοέ-
βγκραντ της Λ.Δ. Βουλγαρίας και το 1977 σε αντί-
στοιχο Φεστιβάλ στο Βερολίνο. Πήρε επίσης 
μέρος σε τρία Φεστιβάλ Πολιτικού Τραγουδιού 
της ΕΔΟΝ και σε Παγκύπρια Φεστιβάλ της Ορ-
γάνωσης. 
Το 1979 κάνει το δισκογραφικό του ξεκίνημα με 
δυο μεγάλους δίσκους: «Τραγούδια της παρέας» 
και «Άρες Μάρες Κουκουνάρες» με παιδικά τρα-
γούδια σε στίχους Φώντα Λάδη. Έπειτα συνερ-
γάζεται με τους μεγάλους καλλιτέχνες Γιάννη Πά-
ριο, Δημήτρη Μητροπάνο, Χαρούλα Αλεξίου, 
Τερζή, Γλυκερία, Γαλάνη, Μαρινέλλα, Διονυσίου, 
Χαλκιά και Μανώλη Μητσιά, στους οποίους «χά-
ρισε» μερικές από τις σημαντικότερες επιτυχίες 
τους. Σταθμός στην καριέρα του υπήρξε η συ-
νεργασία του με τον Γιάννη Ρίτσο στο δίσκο «Πι-

κραμένη μου γενιά» (1981) η οποία σηματοδό-
τησε την πορεία του στο τραγούδι. 
Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 μελοποιεί τους στί-
χους της Τουρκοκύπριας Νεσέ Γιασίν, χαρίζοντας 
μας το τραγούδι «Η δική μου η πατρίδα», το οποίο 
έχει επενδύσει από τότε τους αγώνες του λαού 
μας για επανένωση. 
Το ταξίδι στο Άγιο Όρος και το μετάλλιο προ-
σφοράς 
Σ’ ένα ταξίδι στο Άγιο Όρος το 1996, εντοπίζει 
αρκετά χειρόγραφα κείμενα τα οποία και μελετά 
και λίγο αργότερα προχωρά με τη σύνθεση του 
πιο μεγάλου του συμφωνικού έργου, «Θεογεν-
νήτωρ Μαρία», το οποίο παρουσιάστηκε με με-
γαλοπρέπεια στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στε-
φάνου της Βιέννης το 2002. Στις 8 Μαρτίου 2001, 
η Κυπριακή Δημοκρατία τον τίμησε με το «μετάλ-
λιο εξαίρετης προσφοράς προς την πατρίδα που 
αποτελεί την ύψιστη προσφορά τιμής της κυπρια-
κής πολιτείας. Για την Κύπρο έχει γράψει πολλά 
από τα έργα του. Μελοποίησε ποιήματα απαγ-
χωνισθέντων αγωνιστών της ΕΟΚΑ Ευαγόρα 
Παλλικαρίδη, Αντρέα Ζάκου και άλλων στο «Ψυχή 
τε και σώματι». Μελοποίησε επίσης το «Αμμό-
χωστος Βασιλεύουσα» σε στίχους του Κυριάκου 
Χαραλαμπίδη, καθώς και το  «Φωνή πατρίδος» 
που περιλαμβάνει τραγούδια σε ποίηση Κώστα 
Μόντη, Θεοδόση Πιερίδη και Νεσιέ Γιασίν. 
Το τέλος 
Ο Μάριος Τόκας, έφυγε την Κυριακή του Πάσχα, 
στις 27 Απριλίου 2008, κτυπημένος από την επά-
ρατη νόσο. Στην κηδεία του παρευρέθηκε πλήθος 
επισήμων, καλλιτεχνών αλλά και απλού κόσμου 
που αποχαιρέτησε με αγάπη και ευγνωμοσύνη 
τον μεγάλο καλλιτέχνη. 
Ο Μίκης Θεοδωράκης για τον Μάριο Τόκα 
Δήλωνε ο μεγάλος συνθέτης το 1998 για τον Κύ-
πριο δημιουργό, «Παρακολουθώ από χρόνια τη 
δουλειά του Μάριου Τόκα. Το ταλέντο του, την 
ευαισθησία του, τη σεμνή, διακριτική, «σιωπηλή» 
όμως πάντα σοβαρή παρουσία του στο χώρο της 
ελληνικής μουσικής. Πάντα στηριγμένος στις ρίζες 
της μουσικής μας παράδοσης, πάντα εκτιμώντας 
και αναγνωρίζοντας το έργο των συναδέλφων του 
μουσικών – προηγουμένων και συγχρόνων – δη-
μιούργησε και δημιουργεί έργα γνήσια ελληνικά, 
όπως αυτό που κρατάμε τώρα στα χέρια μας. Οι 
μελωδίες του, έχουν κάτι από τον ουρανό, τη θά-
λασσα, τον ίδιο τον βράχο του Άθω. Του εύχομαι 
κάθε επιτυχία. Αποχαιρετώντας τον κατά τον επι-
κήδειό του δήλωσε, «Ο Μάριος Τόκας θα μείνει 
πάντα ζωντανός στις καρδιές όλων αυτών που 
αγάπησαν το έργο του, που τραγούδησαν τα τρα-
γούδια του, που βρέθηκαν δίπλα του στις προ-
σπάθειες και στους αγώνες του για ένα καλύτερο 
αύριο». 
Για την ΕΔΟΝ, ο Μάριος Τόκας θα παραμείνει 
πάντα ο καλλιτέχνης που αγωνίστηκε στις γραμ-
μές του δημοκρατικού φοιτητικού κινήματος, που 
ονειρεύτηκε και αγωνίστηκε για μια Κύπρο ειρη-
νική, πατρίδα Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύ-
πριων. Ο δημιουργός που με τη μουσική του ενέ-
πνευσε την ελπίδα  και την αισιοδοξία για τους 
αγώνες του παρόντος και του μέλλοντος. Για αυτό 
και στο 31ο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών της 
ΕΔΟΝ, δέκα χρόνια μετά το θάνατο του, πρόκειται 
να τον τιμήσουμε σε μια μεγάλη συναυλία – αφιέ-
ρωμα στο έργο του, που πάντα θα συντροφεύει 
τους αγώνες μας.
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Οι «Times» παρουσιάζουν το 
πλάνο επανέναρξης της 
Πρέμιερ Λιγκ στην Αγγλία. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ 
των «Times», στόχος των 
ανθρώπων της Πρέμιερ Λιγκ 
είναι το πρωτάθλημα να αρ-
χίσει ξανά στις 8 Ιουνίου, 
ύστερα από δύο εβδομάδες 
προπονήσεων/προετοιμα-
σίας, και να τελειώσει στις 27 
Ιουλίου. Ουσιαστικά, μέσα σε 
διάστημα 50 ημερών, οι ομά-
δες της Πρέμιερ Λιγκ καλού-
νται να δώσουν τους εναπο-
μείναντες αγώνες για 
πρωτάθλημα, Κύπελλο και 
Λιγκ Καπ. Στη συνέχεια και 
συγκεκριμένα εντός του Αυ-
γούστου θα διεξαχθούν οι 

αγώνες για τις ευρωπαϊκές 
διοργανώσεις. 
Ωστόσο, στόχος της Πρέμιερ 
Λιγκ είναι η νέα σεζόν να εκ-
κινήσει στις 22 Αυγούστου 
προκειμένου να μην παρου-
σιαστεί πρόβλημα με τις ημε-
ρομηνίες, ειδικά από τη στι-
γμή που το καλοκαίρι του 
2021 θα διεξαχθεί και το Ευ-
ρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Βέ-
βαια, όπως αναφέρει το δη-
μοσίευμα, για να 
ολοκληρωθεί ομαλά το πρω-
τάθλημα θα πρέπει να βρεθεί 
μία λύση με τα μαζικά τεστ 
διάγνωσης του κορονοϊού. 
Το σχέδιο να αναφέρει πως 
στα γήπεδα μπορούν να βρί-
σκονται συνολικά έως 400 

άτομα, αρκεί να είναι αρνη-
τικά στον κορνοϊό. 
Φυσικά τον τελευταίο λόγο 
σε όλα έχει η αγγλική κυβέρ-
νηση, που θα πρέπει να 
εγκρίνει την όποια απόφαση 
πάρει η Πρέμιερ Λιγκ. Για την 
προσεχή Παρασκευή έχει 
προγραμματιστεί τηλεδιά-
σκεψη των ομάδων για να 
καταλήξουν σε ένα κοινώς 
αποδεκτό πλάνο για την επα-
νέναρξη του πρωταθλήμα-
τος. 
Αύξηση στις αλλαγές 
Τέλος, την πιθανότητα να κα-
θιερώσει πέντε αλλαγές αντί 
για τρεις ενόψει της επανέ-
ναρξης της αγωνιστικής δρά-
σης εξετάζει πολύ σοβαρά η 

Πρέμιερ Λιγκ, ώστε να ολο-

κληρωθεί η φετινή σεζόν. 

Σύμφωνα με τα αγγλικά 

ΜΜΕ, η καταπόνηση των 

ποδοσφαιριστών από τους 

συνεχόμενους αγώνες σε 

πολύ μικρό χρονικό διά-

στημα, τη στιγμή μάλιστα 

που θα έχει πραγματοποι-

ηθεί μια προετοιμασία-εξ-

πρές, αυξάνει σε πολύ με-

γάλο βαθμό την πιθανότητα 

τραυματισμών. Για αυτόν το 

λόγο η αγγλική ποδοσφαι-

ρική ομοσπονδία κάνει σκέ-

ψεις για κάποιες επιπλέον 

αλλαγές πέραν των τριών 

κατά τη διάρκεια των αγώ-

νων. 

Με αυτόν τον τρόπο η αγ-

γλική ποδοσφαιρική ομο-

σπονδία θεωρεί ότι θα δοθεί 

η ευκαιρία στους προπονη-

τές να ξεκουράζουν περισ-

σότερους ποδοσφαιριστές 

και να περιοριστούν οι μυϊκοί 

τραυματισμοί που είναι πολύ 

πιθανό να προκύψουν. 

Για να ισχύσει αυτή η πρό-

ταση της αγγλικής ποδο-

σφαιρικής ομοσπονδίας, 

πρέπει να περάσει από το 

«Home Nations», όπως ονο-

μάζεται η ειδική ομάδα δια-

χείρισης αθλητισμού στο 

Ηνωμένο Βασίλειο. Με τα μέ-

χρι στιγμής δεδομένα πά-

ντως όλα δείχνουν ότι θα 

εγκριθεί η συγκεκριμένη πρό-

ταση, αλλά μόνο για τη φε-

τινή σεζόν.

Το πλάνο επανέναρξης της 
Πρέμιερ Λιγκ στην Αγγλία

Θλίψη για τον θάνατο του 
Άγγλου επιθετικού, που 
κατέκτησε τίτλους με τη 
Λίβερπουλ. Μια μεγάλη 
μορφή του αγγλικού πο-
δοσφαίρου έφυγε την πε-
ρασμένη Τρίτη από τη 
ζωή, αφήνοντας δυσανα-
πλήρωτο κενό. 
Ο Μάικλ Ρόμπινσον πέ-
θανε στη Μαδρίτη σε ηλι-
κία 61 ετών μετά από 
αγώνα κατά του καρκί-
νου.  
Ο Άγγλος πρώην ποδο-
σφαιριστής διαγνώστηκε 
με καρκίνο τον Οκτώβριο 
του 2018, διατηρώντας τη 
δουλειά του ως σχολια-
στής. 

«Με τεράστια θλίψη σας 
ενημερώνουμε για το θά-
νατο του Μάικλ. Μας 
αφήνει με μεγάλο κενό, 
αλλά και αμέτρητες ανα-
μνήσεις, γεμάτες από την 
ίδια αγάπη που του δεί-
ξατε. Θα είμαστε αιώνια 
ευγνώμονες σε εσάς που 
κάνατε αυτόν τον άνδρα 
τόσο ευτυχισμένο, ποτέ 
δεν περπατούσε μόνος 
του. Ευχαριστούμε», ανέ-
φερε η οικογένειά του. 
Επιθετικός, γεννημένος 
στο Λέστερ το 1958, 
έκανε το ντεμπούτο του 
μόλις 17 ετών με την 
Πρέστον και έμεινε έως 
τα 21 του χρόνια. Συνέ-

χισε στις Μάντσεστερ Σίτι 

(79-80), Μπράιτον (80-

83) και τέλος τη σεζόν 

1983-84 με τη φανέλα 

της Λίβερπουλ, με την 

οποία κέρδισε την Pre-

mier, το League Cup και 

το Champions League. 

Ήταν αντικαταστάτης των 

Νταλγκλίς και Ρας Rush, 

αλλά έπαιξε την παρά-

ταση του τελικού εναντίον 

της Ρόμα στη Ρώμη. Στη 

συνέχεια αγωνίστηκε 

στην ΚΠΡ, ενώ έκλεισε 

την καριέρα του στην 

Ισπανία και την Οσα-

σούνα.

H UEFA αποδέσμευσε 
236,5 εκατομμύρια ευρώ 
για στήριξη των 55 ομο-
σπονδιών μελών της, προ-
κειμένου να αντιμετωπί-
σουν τις προκλήσεις από 
το COVID-19, στις χώρες 
τους, αντίστοιχα. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση 
της UEFA, η Εκτελεστική 
Επιτροπή της UEFA έδωσε 
το πράσινο φως για άρση 
των όρων πληρωμών 
μέσω του προγράμματος 
UEFA’s Hat Trick. 
Το HatTrick συνήθως συ-
νεισφέρει στις εθνικές Ομο-
σπονδίες για να καλύψουν 
λειτουργικές υποχρεώσεις 
και να τις βοηθήσουν στην 

ανάπτυξη συγκεκριμένων 
και στοχευμένων τομέων 
του εγχώριου ποδοσφαί-
ρου. Εντούτοις, η UEFA 
αποφάσισε  να επιτρέψει 
σε κάθε Ομοσπονδία να θέ-
σει τις δικές της προτεραι-
ότητες υπό το φως των αρ-
νητικών επιπτώσεων από 
το κορωνοϊό στο ποδό-
σφαιρο σε όλα τα επίπεδα 
Ανακοινώνοντας την βοή-
θεια αυτή, ο Πρόεδρος της 
UEFA Aleksander Ceferin 
είπε ότι το ποδόσφαιρο 
αντιμετωπίζει μια άνευ 
προηγουμένου πρόκληση 
που προκλήθηκε από την 
κρίση του COVID-19. 
Η UEFA, συνέχισε, θέλει να 

βοηθήσει τα μέλη της να 
ανταποκριθούν με τρόπους 
που είναι κατάλληλοι  υπό 
τις συγκεκριμένες περιστά-
σεις. 
Ανέφερε, επίσης, ότι ως 
αποτέλεσμα, έχουν συμ-
φωνήσει να δώσουν σε 
κάθε Ομοσπονδία το ποσό 
των 4,3 εκατομμυρίων, 
πληρωμή που αφορά το 
υπόλοιπο της φετινής σεζόν 
και της επόμενης, καθώς 
και ένα μέρος της χρημα-
τοδότησης αυτής, μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί, από της 
μέλη της όπως αυτά θεω-
ρούν κατάλληλα, για ανοι-
κοδόμηση της ποδοσφαιρι-
κής κοινότητας. 

Πιστεύει, είπε, ότι είναι μια 

υπεύθυνη απόφαση το να 

βοηθήσουν όσο περισσό-

τερο μπορούν και σημεί-

ωσε ότι είναι υπερήφανος 

για την ενότητα που το πο-

δόσφαιρο δείχνει μέσα από 

αυτή την κρίση. 

Ανέφερε ότι χωρίς αμφιβο-

λία, το ποδόσφαιρο θα είναι 

στην καρδιά της ζωής όταν 

γυρίσει στην κανονικότητα 

της, και πρόσθεσε, τέλος, 

ότι όταν αυτή η ώρα θα έρ-

θει, το ποδόσφαιρο πρέπει 

να είναι έτοιμο να απαντή-

σει σε αυτή την κλήση.

H UEFA αποδέσμευσε 236,5 εκ. ευρώ για 
στήριξη των 55 ομοσπονδιών μελών της 

Ακύρωση Ολυμπιακών αν δεν 
 ελεγχθεί η πανδημία το 2021

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 

του Τόκιο 2020, που ανα-

βλήθηκαν για το καλο-

καίρι του 2021 λόγω της 

εξάπλωσης του Covid-

19, θα ακυρωθούν εάν η 

πανδημία δεν τεθεί υπό 

έλεγχο μέχρι τότε, δή-

λωσε την περασμένη 

Τρίτη, σε συνέντευξη, ο 

Πρόεδρος της Οργανωτι-

κής Επιτροπής Tokyo 

2020 , Γιοσίρο Μόρι. 

Εάν η πανδημία εξακο-

λουθεί να υπάρχει «τότε 

οι Αγώνες θα πρέπει να 

ακυρωθούν», δήλωσε ο 

Μόρι σε συνέντευξή του 

στην αθλητική εφημερίδα 

Nikkan, λέγοντας ότι θα 

ήταν αδύνατο να αναβλη-

θούν ξανά. 

Ερωτηθείς για την προ-

οπτική περαιτέρω αναβο-

λής έως το 2022 εάν η 

πανδημία δεν ήταν 

ακόμη υπό έλεγχο το κα-

λοκαίρι του 2021, ο Πρό-

εδρος της οργανωτικής 

επιτροπής ήταν κατηγο-

ρηματικός, απορρίπτο-

ντας αυτή τη δυνατότητα. 

Ο Μόρι είχε ήδη υπο-

γραμμίσει την περασμένη 

Πέμπτη ότι «σκεφτόμα-

στε τόσο τους αθλητές 

όσο και τα προβλήματα 

που δημιουργούνται για 

την οργάνωση, είναι τε-

χνικά δύσκολο να ανα-

βληθεί ο διαγωνισμός για 

δύο χρόνια». 

Υπενθυμίζοντας ότι οι 

Ολυμπιακοί Αγώνες 

έχουν μέχρι τώρα ακυρω-

θεί μόνο κατά τη διάρκεια 

του πολέμου, ο Γιοσίρο 

Μόρι συνέκρινε τον 

αγώνα ενάντια στον 

Covid-19 με τη «μάχη 

ενάντια σε έναν αόρατο 

εχθρό». 

 «Θα διοργανώσουμε 

τους Αγώνες σε ειρήνη 

τον επόμενο χρόνο», εάν 

ο ιός συγκρατηθεί, επα-

νέλαβε  ο  Μόρι, «είναι το 

στοίχημα  για όλη την αν-

θρωπότητα». 

Η αναβολή των Αγώνων 

αποτελεί τεράστια  πρό-

κληση για τους διοργα-

νωτές και συνεπάγεται 

σημαντικές πρόσθετες 

δαπάνες, η κατανομή 

των οποίων μεταξύ της 

οργανωτικής επιτροπής 

και της ΔΟΕ δεν έχει 

ακόμη αποφασιστεί.

Πέθανε ο θρύλος του  
ποδοσφαίρου Μάικλ Ρόμπινσον 
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ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 22:00 

Αναζητώντας τον Hendrix 
(2018). Δραματική κομεντί με 
τους Αδάμ Μπουσδούκο, Φατίχ 
Αλ, ΒίκυΠαπαδοπούλου. Στη 
Λευκωσία ένας καλόκαρδος 
loser, πνιγμένος στα χρέη, απο-
φασίζει να μεταναστεύσει, την τε-
λευταία στιγμή όμως ο σκύλος 
του το σκάει στα κατεχόμενα κι 
εκείνος  αναζητά τρόπο να τον 
φέρει πίσω. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΜΑΙΟΥ 21:30 

Αυτή η Νύχτα Μένει (1999). Δραματική ταινία με 
τους Νίκο Κουρή, Αθηνά Μαξίμου, Ζωή Ναλμπάντη, 
Θάνο Αλεξανδρή, Γιώργο Διαλεγμένο, Τάκη Σπυρι-
δάκη. Ο Αντρέας αγαπά τη Στέλλα, αλλά έχει μόνο 
ένα μαγαζάκι της ΕΒΓΑ να της προσφέρει. Φιλοδο-
ξώντας να κάνει καριέρα ως τραγουδίστρια, η 
Στέλλα φεύγει για τα σκυλάδικα της επαρχίας. Είναι 
η αρχή μιας κατάβασης στην κόλαση. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΜΑΙΟΥ 23:20 

Εφάπαξ (2001). Κωμωδία με τους Πέτρο Φιλιπ-
πίδη, Εβελίνα Παπούλια, Μαρία Μαρτίκα, Βασίλη 

Χαλακατεβάκη, Ασπασία Τζιτζικάκη. Ένας φτωχός 
σκουπιδιάρης, μετά από 30 χρόνια υπηρεσίας, ετοι-
μάζεται να βγει στην σύνταξη. Η γυναίκα του, η 
κόρη του και η πεθερά του έχουν κατάφαγωθεί πια 
θα πάρει το μεγαλύτερο μερίδιο από το εφάπαξ. 
Αυτός όμως έχει άλλα σχέδια. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΙΟΥ 21:10 

Πεθαίνοντας στην Αθήνα (2006). Μελόδραμα με 
τους Σπύρο Παπαδόπουλο, Μαρία 

Ναυπλιώτου, Μαρία Σολωμού, Βίκη Παπαδοπού-
λου, Στάθη Λιβαθηνό, Φαίη Ξυλά. Ο Ανδρέας, 

καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης στην ΑΣΚΤ, διατηρεί 
δεσμό όχι μόνο με μια όμορφη διανοούμενη 

Ελληνογαλλίδα, αλλά και με μια πιτσιρίκα φοιτήτριά 
του, παρότι αγαπάει την πανέμορφη 

γυναίκα του. Όταν μαθαίνει πως πάσχει από λευ-
χαιμία με ελάχιστους μήνες ζωής, αποφασίζει να 

το κρατήσει κρυφό αλλά να μιλήσει στις γυναίκες 
του για την απιστία. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΙΟΥ 22:45 
Γκουβερνάντα για Όλους (1971). Κωμωδία με 
τους Τάσο Γιαννόπουλο, Μίμη Φωτόπουλο, Λίζα 
Αλεξίου, Μαρίκα Νέζερ, Αλέκα Στρατηγού, Γιάννη 
Μαλούχο. Ο Κοσμάς ένας αφελής, πλην τίμιος 
νέος από την επαρχία, είναι τρελά ερωτευμένος με 
την κόρη του αφεντικού του Πελοπίδα, ο οποίος 
δεν τον θέλει για γαμπρό του και προσπαθεί να 
την παντρέψει με τον Μπούλη, γιο του μακαρίτη 
συνεταίρου του. 
KYΡIAKH 3 ΜΑΙΟΥ 20:45 
Στη Θανάσιμη Δίνη του Πάθους (2008). Ένα συ-
γκλονιστικό ερωτικό θρίλερ, με τους Αλέκο Συσσο-
βίτη, Κώστα Σόμμερ, Ναταλία Λιονάκη, Μαρία Κο-
ρινθίου, Τόνυ Δημητρίου. Δύο άνδρες διεκδικούν 
την ίδια γυναίκα. Ο ένας είναι ο Νίκος, ένας γοη-
τευτικός νεαρός που έχει παντρευτεί τη Φανή, μία 
επιτυχημένη γυναικολόγο, για τα λεφτά της. Ο άλ-
λος είναι ο Γιάννης, ένας πλούσιος και καλλιεργη-
μένος άνδρας, παντρεμένος με την πανέμορφη 
Υνώ. Ο Νίκος και η Υνώ, κρυφοί εραστές στην πρα-
γματικότητα, δεν βλέπουν την ώρα να χαρούν τον 
έρωτά τους. Ένα τριήμερο σε μια ειδυλλιακή πα-
ραλία δίνει την ευκαιρία σε όλους να επανεξετάσουν 
τη σχέση τους και να απαντήσουν το ερώτημα: 
μπορεί να υπάρξει αγάπη και κατανόηση έναν κό-
σμο όπου η υστερία, οι αδιέξοδες σχέσεις και ο θά-
νατος έχουν το πάνω χέρι. 
KYΡIAKH 3 ΜΑΙΟΥ 22:10 
Η Θεία Από το Σικάγο (1957). Κωμωδία με την 
Γεωργία Βασιλειάδου, Ορέστη Μακρή, Τζένη 
Καρέζη, Δημήτρη Παπαμηχαήλ, Γκελλυ Μαυροπού-
λου και Στέφανο Στρατηγό. Ο κυρ Χαρίλαος, από-
στρατος στρατηγός και οικογενειάρχης με παλιές 
αρχές, έχει τέσσερις κόρες. Οι τρεις έχουν φτάσει 
σε ηλικία παντρειάς. Όμως τις έχει μεγαλώσει με 
στρατιωτική πειθαρχία. Η αδερφή του η Καλλιόπη, 
μια πανέξυπνη χήρα, γυρίζει από το Σικάγο, όπου 
ζει χρόνια, για να πα-
ντρέψει τις κοπέλες. 
Αυτή η μοντέρνα θεία, 
φέρνει με τον ερχομό 
της ριζικές αλλαγές στο 
σπίτι τους και ιδιαίτερα 
τον πρωτότυπο τρόπο, 
για να παντρέψει τις ανι-
ψιές της. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΙΟΥ 21:50 
Οι Πόντιοι (1985). Κωμωδία με τους Κώστα Βου-
τσά, Κώστα Τσάκωνα, Έλενα Ναθαναήλ, Νατάσα 
Γερασιμίδου και Παύλο Κοντογιαννίδη. Ο Κωστίκας 
και ο Γιωρίκας φεύγουν στην Γερμανία μετανάστες. 
Μετά από αρκετό καιρό αποφασίζουν να γυρίσουν 
πίσω στην πατρίδα. Ο Κωστίκας προσπαθεί να 
προξενήσει την αδερφή του στον φίλο του τον Γιω-
ρίκα, χωρίς να την έχει δει ποτέ. 
ΤΡΙΤΗ 5 ΜΑΙΟΥ 20:45 
Μαριονέτες (2015). Θρίλερ με 
την Γιουλικα Σκαφιδά, Αλέξη Γε-
ωργούλλη, Γιώργο Κιμούλη, Άκη 
Σακελλαρίου. Έπειτα από ένα 
πολύκροτο ρεπορτάζ που του 
κατέστρεψε την καριέρα, ο Φί-
λιππος έχει αποσυρθεί στην 
επαρχία. Όταν όμως ο φίλος και 
πρώην συνεργάτης του Στέργιος 
δολοφονείται, αναγκάζεται να 
επιστρέψει στην Αθήνα, και μαζί 
με τη Νικολέτα, την κοπέλα του τελευταίου, θα ανα-
ζητήσει τον υπεύθυνο. Η έρευνα θα τον παρασύρει 
σε μυστηριώδη και επικίνδυνα μονοπάτια. 
ΤΡΙΤΗ 5 ΜΑΙΟΥ 22:25 
Τροχονόμος Βαρβάρα (1981). Κωμωδία με τους 
Στάθη Ψάλτη, Γιάννη Γκιωνάκη, Μίμη Φωτόπουλο, 
Τζένη Ζαχαροπούλου, Μάκη Δεμίρη, Αντώνη Πα-
παδόπουλοο, Βίνα Ασίκη. Ο Αχιλλέας Ταλαίπωρος, 
σκαρφίζεται διαρκώς τρόπους για να εξασφαλίσει 
κάποιο μεροκάματο. Όταν η αδελφή του Βαρβάρα 
φεύγει για την Γερμανία για να βρει τον αγαπημένο 
της, αποφασίζει να ντυθεί γυναίκα και να παρου-
σιαστεί στην θέση της αδελφής του, στη σχολή 
τροχονόμων όπου την είχαν καλέσει. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΙΟΥ 20:35 
Είσαι στην ΕΟΚ Μάθε για την ΕΟΚ (1981). 
Κωμωδία με τους Σταύρο Παράβα, Χρόνη    , Ε ξ α ρ -
χάκο, Νίκο Τσούκα, Γιάννη Βογιατζή, Κάιτη Παπα-
νίκα, Έλενα Αθαναήλ, Στάθη Ψάλτη. Το 1981 ενόψει 
της εισόδου της Ελλάδας στην ΕΟΚ, οι κάτοικοι 
ενός χωριού είναι διχασμένοι. Ο δεξιός πρόεδρος 
Νομάς είναι ένθερμος υποστηρικτής της ένταξης. 
Ο αριστερός γραμματέας Λεωνίδας είναι κατηγο-
ρηματικά αντίθετος και ο σοσιαλιστής Μιχάλης έχει 
κάποιες αμφιβολίες. Εκτός από τα κοινά, όλοι τους 
όμως ασχολούνται και με τα κάλλη της Μαργαρίτας, 
της προκλητικής χείρας του χωριού.

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

FREEVIEW 
CH.271

ΠΕΜΠΤΗ  30 AΠΡΙΛΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
16:30 Ακολουθία των Αγίων Παθών  
16:00 Δελτίο Ειδήσεων  
16:30 Ακολουθία των Αγίων Παθών  
20:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
21:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: Αρ-
χοντικό Δολγκήρα στη Σιάτιστα 
22:00 Ελληνική Ταινία: Αναζητώ-
ντας τον Hendrix 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΜΑΪΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Ζωντανή σύνδεση από τον 
Ιερό Ναό των Δώδεκα Αποστόλων 
20:00 Ομογένεια εδώ Λονδίνο με 
την Δήμητρα Νικητάκη 
21:30 Ελληνική Ταινία: Αυτή η  
Νύχτα Μένει  
23:00 Ελληνική Ταινία: Εφάπαξ  
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΜΑΪΟΥ 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων  
14:00 Κύπριοι του Κόσμου  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Αύριο είναι Κυριακή με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ι.Παλιούρα 
19:40 HELLENIC Showroom  
20:00 Με τον Φακό του Hellenic 
TV: The British Museum Creative 
Responses to Troy (Part1) 
21:10 Ελληνική Ταινία: Πεθαίνοντας 
στην Αθήνα  
22:45 Ελληνική Ταινία: Μια Νταντά 
και Τέζα Όλοι  
ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΜΑΪΟΥ 
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας 
Λειτουργίας από τον Ιερό Ναό των 
Δώδεκα Αποστόλων  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:30 Διαλέγω Καριέρα με την 
Ελευθερία Σωφρονίου 
20:00 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή  
20:45 Ελληνική Ταινία: Στη  

θανάσιμη Δίνη του Πάθους  
22:10 Ελληνική Ταινία: Η Θεία από 
το Σικάγο  
23:20 Το Ταξίδι του Οδυσσέα 
ΔΕΥΤΕΡΑ 04 ΜΑΪΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05  Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Greekstories: με τον  
Αυγουστίνο Γαλιάσσο 
20:30 “Ανάδειξέ το'' με την Άννα  
Νικολαΐδη και την Ρούλα 
Σκουρογιάννη 
21:50 Ελληνική Ταινία: Οι Πόντιοι  
23:05 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 05 ΜΑΪΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ι.Παλιούρα 
20:45 Ελληνική Ταινία: Μαριονέτες  
22:25 Ελληνική Ταινία: Τροχονόμος 
Βαρβάρα  
ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΜΑΪΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια  
20:00 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με 
την Άντα Μουράτη  
20:35  Ελληνική Ταινία: Είσαι στην 
ΕΟΚ Μάθε για την ΕΟΚ  
22:05 Με τον Φακό του Hellenic 
TV: Συναυλία του Μουσικού  
Σχολείου Αλίμου στο Μέγαρο Μου-
σικής Αθηνών. Διοργανωτής Γενική 
Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού 
23:20 Ελληνική Μυθολογία: Ο 
 Ιάσων και το Χρυσόμαλλο Δέρας

ΠΕΜΠΤΗ 30/4 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
08.00 Road Trip (Ε) 
08.30 Το καφενείο (Ε) 
09.00 Οι Γενιές της Σιωπής  
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Μένουμε Σπίτι  
16.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/5 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
08.00 Road Trip (Ε) 
08.30 Το καφενείο (Ε) 
09.00  Οι Γενιές της Σιωπής  
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Μένουμε Σπίτι  
16.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
16.25 Θεία Λειτουργία 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/5 
05.45 Όλα στον Αέρα (Ε) 
06.15 Βήματα στην άμμο  
06.45 Καμώματα τζι Αρώματα 

08.30 Χάλκινα Χρόνια 

10.30 Κοίτα με στα Μάτια 

11.00 Φάκελοι  

12.00 Ειδήσεις  
12.30 Μένουμε Σπίτι 
14.00 Κάποτε το 80 (Ε) 
15.00 ΑrtCafe  

16.00 Ειδήσεις 

16.20 Πεταλούδα (Ε) 

16.50 Χωρίς Αποσκευές 

17.25 Κάποτε το 80 
18.00 Ειδήσεις 
19.15 Παραδοσιακή Βραδιά  

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/5 
05.30 Θεία Λειτουργία 

08.10 Καμώματα τζι Αρώματα 

09.00  Χωρίς Αποσκευές  

09.30 Άκρη του Παράδεισου  

10.00 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
11.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης  
12.00 Ειδήσεις  

12.30 Μένουμε Σπίτι 
14.00 Σπίτι στη Φύση (Ε) 

14.30 Τετ-Α-Τετ (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 

16.15 Πεταλούδα 

16.50 Ο δρόμος έχει τη δική 
του ιστορία 

17.25 Κάποτε το 80 
ΔΕΥΤΕΡΑ 4/5 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 

07.30 Σπιτομαγειρέματα  
08.00 Το καφενείο 

09.00 Οι Γενιές της Σιωπής 

09.30 Από μέρα σε μέρα 

12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 

13.35 Χρυσές Συνταγές  

14.30 Μένουμε Σπίτι  

16.00 Ειδήσεις (νοηματική) 

16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 

17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  

ΤΡΙΤΗ 5/5 

04.45 Πρώτη Ενημέρωση 

08.00 Road Trip (Ε) 

09.00 Οι Γενιές της Σιωπής  

09.30 Από μέρα σε μέρα 

12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 

13.35 Χρυσές Συνταγές  

14.30 Κυπριώτικα Σκετς (Ε) 

16.00 Ειδήσεις (νοηματική)  

16.25 Πέτρινο Ποτάμι  

17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5 

04.45 Πρώτη Ενημέρωση 

07.30 Σπιτομαγειρέματα  

08.00 Το καφενείο (Ε) 

09.00 Οι Γενιές της Σιωπής  

09.30 Από μέρα σε μέρα 

12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 

13.35 Χρυσές Συνταγές  

14.30 Μένουμε Σπίτι  

16.00 Ειδήσεις (νοηματική)  

16.25 Πέτρινο Ποτάμι  

17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Λονδίνο Κα-

λημέρα από τον LGR. 

10:00 Λίγο πριν το μεσημέρι με 

τη Σούλα Βιολάρη 12:00 Μόνο 

Λαϊκά Τραγούδια 14:00 Λαϊκές 

Επιτυχίες με τον Τόνυ Νεοφύτου 

16:00 Drive Time με τον Ανδρέα 

Μιχαηλίδη 19:00 Ελληνικές Επι-

τυχίες 20:00 London Greek 

Radio Hits 22:00 Μουσικές Επι-

λογές με τον Κρις Θεοχάρους 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 

Λονδίνο Καλημέρα από τον 

LGR. 10:00 Λίγο πριν το μεση-

μέρι με την Κατερίνα Νεοκλέους 

12:00 Χρυσές Επιτυχίες 14:00 

Party time με τη Βασούλα Χρι-

στοδούλου 16:00 Drive Time 

Show με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 

18:00 Οne Man Show με τον Πα-

ναγιώτη Μπαλαλάς 20:00 Ελλη-

νικές Επιτυχίες 21:00 Friday 

Night με τον Κρις Θεοχάρους 

ΣΑΒΒΑΤΟ 00:00 LGR Juke 

Box 07:00 Σάββατο Πρωί με τον 

Βασίλη Παναγή 10:00 Μουσικές 

Επιλογές με τον Γιάννη Αγιασ-

λάρη 12:00 Σαββατοκύριακο με 

την Κατερίνα Μπαροτσάκη 14:00 

Λαϊκό Απόγευμα με την Άντρια 

Γερολέμου 16:00 Ελληνικές επι-

τυχίες με τον DJ Magis 19:00 

19:00 Σαββατόβραδο στον 

LGR,  22:00 Greek Party με τον 

Τόνυ Νεοφύτου ΚΥΡΙΑΚΗ 

01:00 LGR Jukebox 07:00 Κα-

λημέρα Κυριακή με τη Σούλα 

Βιολάρη 10:00 Μια φορά και 

έναν καιρό 10:45 Θεία Λειτουρ-

γία 12:30 Μουσικές Επιλογές 

13:00 Απόγευμα της Κυριακής 

με τον Γιάννη Ιωάννου 16:00 Στις 

γειτονιές με την Κατερίνα Μπα-

ροτσάκη 17:00 Ζήτω το Ελλη-

νικό Τραγούδι με τον Μιχάλη 

Γερμανό 19:00 Τα τραγούδια της 

ψυχής με τον Φανή Πο- 

ταμίτη 21:00 Κυριακή βράδυ 

στον LGR ΔΕΥΤΕΡΑ 00:00 ΡΙΚ 

07:00 Λονδίνο Καλημέρα από 

τον LGR 10:00 Λίγο πριν τη μια 

το μεσημέρι με τη Σούλα Βιο-

λάρη 12:00 Χρυσές επιτυχίες με 

τον Βασίλη Παναγή 14:00 Μόνο 

Ελληνικές Επιτυχίες 16:00 

Drive Time με τον Τόνυ Νεοφύ-

του 19:00 The Greek Music Mon-

day Mix 22:00 Δευτέρα βράδυ με 

τον Κρις Θεοχάρους ΤΡΙΤΗ 

00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-

μέρα από τον LGR 10:00 Λίγο 

πριν το μεσημέρι με τον Βασίλη 

Παναγή 12:00 Ελληνικές Επιτυ-

χίες με την Κατερίνα Μπαρο-

τσάκη. 14:00 Λαϊκό κομπολόι με 

τον Γιώργο Γρηγορίου 16:00 

Drive Time με τον Ανδρέα Μιχαη-

λίδη 19:00 Ελληνικές Επιτυχίες  

20:00 Young and connected 

scandalous με την Κατερίνα Νε-

οκλέους 22:00 Hellenic Show με 

τον DJ Avgoustinos ΤΕΤΑΡΤΗ 

00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-

μέρα από τον LGR 10:00 Λίγο 

πριν το μεσημέρι με τη Σούλα 

Βιολάρη 12:00 Χρυσές επιτυχίες 

με τον Βασίλη Παναγή 14:00 Λαϊ-

κές επιτυχίες με την Βασούλα 

Χριστοδούλου 16:00 Drive Time 

με τον Πιερή Πέτρου 19:00 The 

Family Law Show με την Lucy 

Loizou, ή την εκπομπή Talking 

Property 20:00 Ελληνικές Επι-

τυχίες 22:00 Χαλαρά με Στυλ με 

τον Γιάννη Ιωάννου.
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UK on track to have highest 
COVID-19 death toll in Europe

S
ir Keir Starmer has 

claimed the UK is "on 

track to have one of the 

worst death rates in Europe" 

as he grilled Dominic Raab over 

Britain's soaring coronavirus 

fatalities. 

According to his own calcula-

tions, the Labour leader said the 

UK's total death toll was likely to 

be more than 27,000 - a figure he 

described as "truly dreadful." 

But Mr Raab hit back, saying      

it was "far too early to make inter-

national comparisons," pointing to 

big differences in the way deaths 

are recorded in different countries. 

Sir Keir noted how there were 

thousands more deaths which have 

occurred outside of hospitals, in 

settings such as care homes. 

It comes ahead of the release 

of the UK's 'true death toll', when 

all coronavirus deaths, including 

care home fatalities, will be taken 

into account in the latest figures. 

Sir Keir Starmer asked why 

deaths in care homes were still 

rising, after ONS figures suggested 

more than 6,500 deaths involving 

coronavirus have occurred in 

England and Wales outside of 

hospital. 

First Secretary Dominic Raab - 

deputising for Boris Johnson, 

whose fiancée has just given birth 

- admitted the spread of Covid-19 

in care homes is a “challenge that 

we must grip.”  

He said the spread of the virus 

in hospitals had been stemmed 

due to a policy brought in early on, 

which restricted access to hospi-

tals fighting coronavirus. But he 

said the situation at care homes 

was more difficult to control, with 

families visiting, medicines enter-

ing, and new residents moving in. 

Sir Keir, however, suggested the 

problem in care homes was also 

in part down to a lack of personal 

protective equipment (PPE). He 

said the supply of PPE to care 

homes was "too slow," despite it 

being "so crucial" for social care 

workers to also be protected. 

Mr Raab said Sir Keir is “right” 

that there are “challenges on the 

front line” but claimed the govern-

ment had overhauled the way PPE 

was being delivered. 

“I feel animated, inspired to do 

even better, but he needs to       

recognise on PPE that there is a 

global supply shortage and we’re 

doing absolutely everything we 

can to make sure that those on 

the front line get the equipment 

that they need.” 

Ahead of the government's 

own end-of-April deadline to carry 

out 100,000 coronavirus tests per 

day, Mr Raab said test capacity 

was at 73,400. But the actual 

number of tests carried out        

yesterday was just 43,563 - well 

short of the target. 

Asked about the prime minister's 

target of eventually being able to 

carry out 250,000 tests per day, 

Mr Raab said it was still “an aspi-

ration.” 

“The key point is the 100,000 

milestone – we’re making good 

progress, is only the first stepping 

stone towards testing which is   

essential to the wider testing, 

tracking and tracing regime we’ll 

need as we transition to the       

second phase.” 

The foreign secretary was also 

pressed to be "transparent" with 

the government's "exit strategy". 

Sir Keir said he was not calling 

for the end of lockdown, but wanted 

the government to be open about 

what would happen when it starts 

to relax restrictions. But the foreign 

secretary said the UK was at a "very 

delicate and dangerous moment in 

this pandemic" and said it was too 

early to release exit strategy details. 

"It would be irresponsible right 

now to start setting out in detail 

what proposals we might come 

up with," he added.

P
arikiaki can confirm, 

that as of Wednesday 

29th April 2020, after 

having contacted local hos-

pitals, churches, the Turkish 

Cypriot media and commu-

nity, funeral directors and 

from death announcements 

placed in our newspaper, 

that over 287 UK Cypriots 

have died from coronavirus, 

many have contracted the 

disease, and several are in 

hospital.  

51 UK Cypriots have died 

in the last week. 

The fatalities include 170 

UK Greek Cypriots, 90 UK 

Turkish Cypriots and one UK 

Maronite Cypriot, all from  

London.  

Included in the UK Greek 

Cypriots were a married       

couple and two brothers. In 

all, an increase of 41. 

Outside London, there were 

eight Greek Cypriots and one 

Turkish Cypriot from Birming-

ham, three Greek Cypriots 

from Weston-super-Mare, who 

were all from the same family, 

one Greek Cypriot from Derby, 

one Greek Cypriot from          

Lowestoft, one Greek Cypriot 

from Cambridge, one Greek 

Cypriot from Cheltenham,  

one Greek Cypriot and one 

Maronite Cypriot from Liver-

pool, one Greek Cypriot from 

Luton, one Greek Cypriot from 

Southend, one Greek Cypriot 

from Glasgow, one Greek 

Cypriot from Newport, one 

Greek Cypriot from Leeds, 

plus another three Turkish 

Cypriots outside of London 

(awaiting details).  

In all, twelve more than last 

week. 

We have also had three 

other deaths connected to      

our community where three 

UK Cypriots have lost their        

husbands through coronavirus; 

one in Cheltenham, one in 

Glasgow and one in Leeds. 

As a community, we are still 

very concerned that there is 

emerging evidence to suggest 

coronavirus is having a     

disproportionate impact on  

UK Cypriots. We account for 

almost 5.5 percent of all 

Covid-19 related deaths in the 

capital. We have dropped     

1.5 percent from 7 per cent in 

three weeks; we are moving 

in the right direction but       

there is still a long way to go 

and we should still be very 

concerned. 

We would also like to       

mention that there have been 

many Cypriots sadly pass 

away this week, more than 

usual in fact, however, they 

are not coronavirus related. 

Cyprus, which has a     

population of a million, has 

recorded only 20 deaths. 

Global coronavirus cases 

approach 3,130,000, 938,000 

have recovered and the death 

toll nears 218,000. 

The US has more than 

59,000 deaths and the UK 

more than 21,678. 120 people 

have died in Cyprus and        

138 in Greece. In Italy, 27,359 

have lost their lives to the 

virus, and in Spain 23,822. 

China has recorded 4,643 

deaths, France 21,678 and 

Turkey 2,992.

287 UK Cypriots have 
died from Coronavirus

Message from Cyprus Foreign Minister, Nikos Christodoulides
D

ear compatriots, In the 

midst of unprecedented 

and adverse conditions 

created by the Covid-19 pande-

mic around the world, I feel the 

need to communicate with the 

Cypriot community in the United 

Kingdom.  

To reach out to all of you  

Cypriots, who are fighting with 

persistence and great resilience 

for a better future for your family. 

All of you who, through your valu-

able work in your area of activity, 

are doing your bit in the advance-

ment of the local community in the 

United Kingdom, always respect-

ing the culture of the country in 

which you have built your life    

and at the same time showing 

diligence in keeping in touch with 

your roots. To all of you who are 

without a doubt our best ambas-

sadors, I would like to send the 

message that the Republic of 

Cyprus stands by you. 

Our thoughts these days are 

especially with the families of 

all those who suffered the loss 

of loved ones. Unfortunately, we 

had to bid farewell to many  

Cypriots. Many found themselves 

in the United Kingdom as econo-

mic migrants in the 1950s and 

others as refugees after the 1974 

tragedy. I once again express 

heartfelt condolences on the part 

of the President of the Republic, 

as expressed in his letters to the 

Presidents of the National Fede-

ration and POMAK on April 10, 

2020, as well as the love of all 

your fellow Cypriots and my own 

deep sorrow. Personally, having 

lived with you for four years with 

my family when I served as Con-

sul-General in London, I feel like 

one of you. I express my sincere 

condolences to the families of the 

members of the community who 

passed away due to the pandemic 

and I wish you strength and cou-

rage from the bottom of my heart. 

Together we will make it.



W
orld Health Day was 

on 7 April, a day where 

public health achieve-

ments should be celebrated, yet 

simultaneously the Coronavirus 

pandemic was creating devasta-

tion worldwide. There has been 

an unprecedented barrage of 

statements and promises regard-

ing the role that public health 

plays in our society, and the     

importance placed on public 

health professionals has been 

indisputable, even from those 

who are set to destroy it.  

We don’t have to travel too 

far back in time to recall the 

EU’s stance. Brussels asked its 

member states a total of 63 times 

to reduce its healthcare spending 

(2001-2018). It was in fact the 

second most pressing issue, with 

the first being, asking its member 

states to increase the retirement 

age on 105 occasions. Public 

health for the EU is just another 

profitable market, and that is why 

the process remains the same: 

Disassembly of the public sector 

in favour of privatisation, sacrifi-

cing peoples’ health for the sake 

of insurance company profits, 

private hospitals, and most       

deceptive are the private com-

panies exploiting the lack of 

funding to services and outsour-

cing them to private health firms.  

In the EU...where Greece has 

emerged unglorified champion 

for 2009-2018, with 8.7% cuts 

every year from health expendi-

tures; Where Italy, in a decade, 

suffered financial cuts of 37      

billion, 70,000 beds and closed 

359 hospital departments; Where 

France, since 2013, has cut 

17,000 health professionals and 

from 2014 reduced 21 billion from 

social benefits and healthcare; 

Where Spain, a western demo-

cracy has needed intervention 

from Amnesty International for 

its criminal surgical waiting times; 

Where the UK is almost 160,000 

beds short in relation to 1980, and 

where in the period 2011-2013, 

10.3 billion was cut and the 

2016-2020 plan aimed to reduce 

22 billion and shrink the health 

sector by 20%; Where Cyprus, 

the only EU member state     

without a public health system, 

has been struggling for two  

decades to build its own Public 

Health Services, with health 

companies, hand in hand with 

their political reps, changing      

the structure of public health     

altogether and moulding into a 

multi-insurance one, and the 

government cutting 500 million 

from the public health sector.  

EU president of the Top 

Science Funding Agency, Mauri 

Ferrari, has resigned due to the 

EU's diabolical response to the 

Coronavirus crisis; his advice - 

to fund scientists to fight against 

pandemics with medicines,  

vaccines and diagnoses - was 

ignored!  

The so called Big and Mighty 

EU, is struggling to show soli-

darity, with member states doing 

the best they can to battle the 

devastating effects that this 

COVID-19 pandemic is having 

on their country, whilst trying to 

avoid brotherly backstabbing in 

their attempts to secure supplies. 

In actual fact, support has been 

given by economic-political rivals, 

China, Russia and the ‘undeve-

loped third world’ country, Cuba! 

We are at WAR! Yes, we are, 

but not a war involving us all! 

Ordinary citizens, workers, the 

unemployed and pensioners are 

on the battlefield. I’ve yet to see 

which Military Battalion the large 

private companies have joined. 

The culmination is the battle of 

the bankers; I have only read 

about redundancy threats if there 

are no profits for the companies, 

and about the vital importance 

of the banking system coming 

out unscathed. 

The time has come for indivi-

dual liability! Yes, we will discipline 

ourselves to limit the spread, we 

will lock ourselves in our homes, 

we will not see our relatives, not 

even our children. Unfortunately, 

people are departing this world 

alone, women are giving birth 

alone, but the more the state’s 

advice is ignored and we don’t 

take responsibility for our actions, 

the longer this situation will last 

and it lies on us all, just as every 

citizen makes up their state, each 

of us can make the necessary 

changes. 

Health is a social requirement 

not a commodity. It is the respon-

sibility of the state, just as every 

parent has to tend to their       

children. Just as military defence 

and foreign policy, so too should 

education, housing and employ-

ment be prioritised, even more so 

now in times of socio-economic 

crises. Facing consumable and 

equipment shortages, dividing 

citizens into those insured and 

uninsured is not acceptable in 

2020. Everyone has the right to 

quality, public and free health care! 

There is a greater urgency for 

us all to assume our responsi-

bilities, to set and implement a 

centrally designed program for 

the health of all people. Medical 

supplies – Staffing – Infrastructure 

are all state responsibilities.       

International cooperation and sup-

port at a commercial, economic, 

research and development and 

scientific level, are our statues 

to the EU and where it is needed 

by central planning, private com-

panies should be commandeered 

by the state in service of all! 

(WE ARE AT WAR and it is time 

for our side to be heard). 

Personally, the ‘Clap for Carers’ 

applauding and show of support 

for the NHS every Thursday at 

8pm is a good way for us to show 

our gratitude, but it does not even 

scratch the surface. If it did, we 

would be doing it day and night, 

accompanied by explosive      

firework displays. This pandemic, 

although difficult, and extremely 

painful, given the tragic, huge 

loss of human life, is something 

that will pass and when it does, 

it will find us ‘at war’ yet again. 

The same forces that damage, 

criticise and sell out the national 

health systems, will be present 

again in service of capital, the 

private health sector. Once again, 

the question will be shouted:  

who will be paying to support 

state programmes?! Will it be 

the low paid, who’ve seen their 

wages cut, or will we see the 

wealthy and the major money-

makers and profit hoarders      

pay their fair share of tax? Once 

again there will be a class   

clash! As for the individual,       

the following day will find us 

with more solidarity on a local 

and international level, more 

conscious, after all, we have 

learned the hard way that politics 

designed for the few, defines 

our lives. We will be more        

prepared and more determined 

to struggle and fight for our 

rights, and for the future we      

deserve!  
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Public Health and the ‘war’ Philanthropic foundation 

thanks all public hospital 

workers in Cyprus

A
s labour day approaches, 

the Yianis Christodoulou 

Foundation currently starts 

the distribution of 6,107 labour 

day appreciation snack-packs 

to all health professionals and 

workers of all 9 public hospitals 

in Cyprus.  

This is an attempt to honour 

their relentless fight against 

COVID-19.  

The end receivers are the 

doctors, nurses, cleaners and 

other supporting staff. The      

distribution will be completed 

on Thursday 30th April. 

The initiative was inspired by 

the founder of the Yianis Chris-

todoulou Foundation, Mr John 

Christodoulou (pictured right), 
who, through the Foundation, 

aims to express his appreciation 

to all members of the medical 

community who put their per-

sonal health and their families’ 

at risk in order to overcome     

this unprecedented situation 

experienced by all the nations 

globally.  

The foundation couldn’t have 

stayed untouched by this effort. 

The symbolic ‘YIANIS CHRIS-

TODOULOU FOUNDATION  

LABOUR DAY THANK YOU 

BOX’ includes a selection of 

various snacks, which are      

considered useful supplies for 

the staff’s long-hour shifts,      

together with a sticker which 

says THANK YOU! YOU ARE 

A HERO! 

This initiative follows the  

decision of the YCF to support 

vulnerable groups of Cypriots 

living in the UK with the delivery 

of free food packages. 

The Yianis Christodoulou 

Foundation usually supports 

children and young people in 

need to reach their full potential, 

improve their livelihoods, and 

upgrade the teaching and 

learning environment through 

various projects.  

The Foundation could not have 

stayed untouched by helping 

others in these difficult times.  

For further information    

regarding the Yianis Christo-

doulou Foundation, please visit 

www.yianischristodouloufoun-

dation.com. You can also visit 

Facebook: @YCFoundationCy 

and Instagram: @ycf_cyprus 

By  

ANDREAS  

GREGORIOU  
Secretary, 

AKEL in Britain  
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U
K Cypriot Keti Neophytou 

is a 78-year-old disabled 

lady, living in East London. 

She has many disabilities includ-

ing respiratory problems, she is 

fitted with a pacemaker and worst 

of all, following an 8 hour spine 

operation a year ago, she now 

walks with great difficulty, aided 

by walking sticks.  

She is extremely grateful for 

the help she’s received by the 

NHS and so wanted to do  

something to pay them back. 

She started an NHS Heroes      

Go Fund Me Campaign and 

pledged to raise £500 by walk-

ing 150 laps of her garden. Her 

daughter, Maria Beaumont, 

posted the link on her Facebook 

page and in just a week, she not 

only exceeded her target laps, 

600  to be precise, she managed 

to raise nearly £1,500!  

“Not bad for a lady who can 

barely walk!” Maria told Parikiaki. 

Keti, or Kay as she is known, 

has received support from her 

local Cypriot community; every-

one from neighbours, the Church 

and local solicitors have contri-

buted – and at a time of financial 

uncertainty for many of us, this 

has proved to be even more 

amazing. 

Kay would also like to thank 

members of the community who 

are not online or have access 

to Facebook, yet have donated 

generously. 

You too can support Keti by 

donating to her campaign - 

please visit www.gofundme.com            

/f/m4gjdn-nhs-heroes

78-year-old’s remarkable       
effort to fundraise for the NHS

A tribute to Toff’s owner George Georgiou

T
ributes are pouring in for legendary 

Toff’s owner George Georgiou - one 

of Muswell Hill’s own.  

The iconic fish and chips trader, 62, who 

bought the London-renowned restaurant on 

the Broadway with his brother Costas in 1999, 

died from coronavirus last Tuesday (April 21), 

with respects now being paid to the Cypriot 

father, husband and businessman. 

George was born to Nico and Eleni in Ayia 

Varvara, Cyprus, in January 1958. He came 

to England in 1964 with his parents and 

siblings Costa, Paul and Maria, and grew up 

in Maida Vale, West London.  

He attended North Paddington Secondary 

School and then specialised in accountancy 

and management at college.  

He met his childhood sweetheart Kika 

and they married in June 1983; they have 

been together for 43 years and married for 

nearly 37. They have two sons, Steven and 

Christopher. 

George started working at Pizza Express 

in 1976 as an accounts clerk and worked his 

way up to become Financial Controller for the 

whole PLC, helping with the growth of the 

brand nationally and internationally. In 1990, 

he decided to open up his own Pizza Express 

franchise in Staines which he sold three 

years later. He then converted a fabric shop 

in Muswell Hill in 1994 and opened another 

Pizza Express franchise which he sold back 

to the company in 1996. 

In November 1999, George and his brother 

Costas decided to purchase Toffs of Muswell 

Hill, which he regularly visited as a customer 

on a Friday night. He had such pride in Toffs 

and always stated that when you do what 

you love, it doesn’t feel like work. He loved 

being a prominent member of the Muswell 

Hill community and wanted customers to 

come in as customers and leave as friends. 

He treated all his staff like family and made 

a point of celebrating all birthdays or big 

landmarks that occurred and that is one of 

the many reasons why many of the staff have 

worked for Toffs for decades.  

Toffs of Muswell Hill has won the Time Out 

Love London award, Hardens Top UK      

Restaurant award and Fish & Chip Shop of 

the Year award. 

Since 1975, George regularly attended 

Chelsea games with his brothers, sons and 

nephews.   

He was very religious, attending All Saints 

Greek Orthodox Church in Pratt Street, 

Camden from a very young age, serving as 

an altar boy and helping out at the Easter 

services in any way he could. He was      

married and christened his two sons there. 

George had an encyclopaedia of know-

ledge, wisdom and experience; he was a kind 

hearted soul that never had a bad word to 

say about anyone, and even in times of stress 

and personal suffering, he would always work 

hard to ensure others were ok before himself. 

He was a devoted and loving husband, 

father, brother and friend. 

The endless love and support he gave his 

family never went unnoticed, and he was 

cherished by all that had the pleasure to meet 

him or got to know him. He has touched many 

lives and had so many positive influences 

and impacts on people. 

The family would like to thank everyone 

for their support and wonderful words as well 

as the beautiful tributes received. They would 

also like to extend their heartfelt gratitude 

to the team at University College London 

Hospital who fought so hard to bring George 

home to his family, unfortunately this was  

not the case and George lost his battle to 

COVID-19 at 12:23am on Tuesday 21st April.

T
he Cypriot Leader of Merton Council 

has welcomed the announcement       

of an additional £1.6 billion to help 

councils in the fight against coronavirus, 

after himself recovering from a suspected 

case of coronavirus. 

However, Aradippou-born Councillor 

Stephen Alambritis, who has recovered after 

spending two weeks in isolation with a range 

of symptoms, says it will only help to plug 

short-term gaps, and has written to Prime 

Minister Boris Johnson, seeking assurance 

over further financial support for local services. 

The Department for Communities last week 

announced a £1.6billion funding boost to 

local authorities to help ease the additional 

costs councils are incurring to deliver urgent 

care to thousands of residents. However, the 

funding is there to address current costs and 

cover those spent to date – and Cllr Alambritis 

warned that there must be a longer-term 

solution to supporting councils as they continue 

to stretch budgets to provide unprecedented 

amounts of frontline care. 

The Merton allocation from the Government 

grant is some £5 million. However, the com-

bined impact of lost revenues across the 

borough, as well as the investment into      

establishing services to support thousands 

of the most vulnerable people in the borough, 

is already estimated at some £25 million. 

“Let me be clear – this is a very welcome 

announcement and one all councils will be 

grateful for,” said Cllr Alambritis. 

“Like every authority, Merton has had to 

divert huge funds towards the frontline fight 

against coronavirus, not least to provide 

emergency support and care to around 5,000 

at-risk people across the borough. 

“Like many councils, we have established 

a seven-day-a-week shielding service,      

supported the establishment of a number 

of food distribution centres and launched a 

range of new ways to get fast help and   

support for residents and businesses, all of 

which have needed to be resourced. 

“The biggest issue for us regarding this 

funding is that we are in a situation which 

currently has no definitive end date. 

“So, while this funding is welcome to help 

us alleviate our current pressures and the 

additional money spent to date, the pressure 

on budgets will go on for at least as long as 

the pandemic does – most likely longer, as 

we support local economic recovery.” 

Speaking on his recovery, he added: “Like 

many others, I’ve myself been stuck at home 

for the past few weeks, sidelined with a full 

house of symptoms – so I appreciate just how 

serious and debilitating the virus can be. 

“I was very fortunate that I did not have 

to go to hospital, and was able to keep on 

top of things, but I can’t remember feeling 

that ill for many years, so it was a great 

comfort to know that there are so many  

caring public services staff out there helping 

people.”

Cypriot council leader recovers from suspected   
coronavirus and takes on government over funding

F
or the last four weeks 

since lockdown, The Chris 

Harmanda Foundation  

has been busy delivering Greek  

food produce to our elderly, our 

vulnerable and those at high 

risk who are isolating and do 

not have family to deliver their 

necessities. 

Even though the government 

is doing everything they can via 

GPs to deliver food, they do not 

receive their Greek produce and 

therefore The Trustees of TCHF 

have delivered in excess of 250 

food hampers that contain all 

ospria, olive oil, trahana, halva, 

olives, makaronia, bourkouri and 

more.  

All hampers are identical and 

have been delivered with much 

love. It is unbelievable to know 

how many compatriots live alone 

and have no one to help. It is 

our pleasure to do whatever     

we can to assist during these 

difficult times.  

The Chris Harmanda Founda-

tion was founded to do just that; 

to continue the legacy of the late 

Chris Harmanda and to help the 

less fortunate during illness. 

We have now completed the 

first round of deliveries and are 

happy to deliver to those in need.  

If you would like to contribute 

towards the Foundation please 

see the foundation’s Facebook 

page. Even the smallest monthly 

standing order of £5 will go a long 

way. All funds raised remain in 

our community.

The Chris Harmanda  
Foundation delivering Greek 
produce to the elderly

Cypriot Community Centre  
delivering hot meals-on-wheels 

 
The Cypriot Community Centre is currently delivering HOT meals-on-wheels to 

the Cypriot community in Haringey and Enfield. It is the only organisation delivering 

a hot Cypriot meal and dessert, freshly cooked in the morning. For many of the 

elderly members, it is the only contact they have.  

The Centre is grateful to it’s staff for coming in to carry out this very much 

needed service. To keep this service going, the Centre requires any food donations 

or funds. If you can help, please call 020 8881 2329 or email cycc6363@gmail.com



 20      | Thursday 30 April 2020

A
va Lavinia Gardner was a 

sultry American actress and 

singer famous for playing 

femme fatale roles in the classic 

Hollywood cinema of the 50s and 

60s. Gardner was signed to a 

contract with Metro-Goldwyn-Mayer 

in 1941 and appeared in several 

high-profile films including The 

Hucksters (1947), Show Boat (1951), 

Pandora and the Flying Dutchman 

(1951), The Snows of Kilimanjaro 

(1952), The Barefoot Contessa 

(1954), Bhowani Junction (1956), 

On the Beach (1959), 55 Days at 

Peking (1963), Seven Days in May 

(1964), The Night of the Iguana 

(1964), Earthquake (1974), and The 

Cassandra Crossing (1976). She 

continued to act regularly until 1986, 

four years before her death in 

London in 1990, at the age of 67. 

 

Early Life 

Gardner was born December 24, 

1922, in Grabtown, North Carolina, 

the youngest of seven children.  

Her parents were poor cotton 

and tobacco farmers. While the 

children were still young, the Gard-

ners lost their property during the 

Great Depression. When Gardner 

was seven years old, the family 

decided to try their luck in a larger 

city, Newport News, Virginia. Whilst 

there, Gardner's father became ill, 

and died from bronchitis in 1938. 

 

Early Career 

Gardner was visiting her sister 

Beatrice in New York in 1941, when 

Beatrice's husband, Larry Tarr, a 

professional photographer, offered 

to take her portrait. He was so 

pleased with the results that he 

displayed the finished product in 

the front window of his Tarr Photo-

graphy Studio on Fifth Avenue. 

A Loews Theatres legal clerk, 

Barnard Duhan, spotted Gardner's 

photo in Tarr's studio. Duhan entered 

Tarr's and tried to get Gardner’s 

number, but was rebuffed by the 

receptionist. Duhan made the 

comment, "Somebody should send 

her info to MGM", and the Tarrs 

did so immediately. Shortly after, 

Gardner, who at the time was a 

student at Atlantic Christian College, 

travelled to New York to be inter-

viewed at MGM's New York office 

by Al Altman, head of MGM's 

New York talent department. 

With cameras rolling, he directed 

the 18-year-old to walk towards 

the camera, turn and walk away, 

and then rearrange some flowers 

in a vase. He did not attempt to 

record her voice because her 

Southern accent made understand-

ing her difficult for him. Louis B. 

Mayer, head of the studio, how-

ever, sent a telegram to Altman: 

"She can't sing, she can't act, she 

can't talk, she's terrific!" She was 

offered a standard contract by 

MGM, and left school for Hollywood 

in 1941, with her sister, Beatrice 

accompanying her. MGM's first 

order of business was to provide 

her with a speech coach, as her 

Carolina drawl was nearly incom-

prehensible to them.  

After five years of bit parts, 

mostly at MGM, and many of them 

uncredited, Gardner came to pro-

minence in the Robert Siodmak 

directed smash-hit film noir The 

Killers (1946), playing opposite 

Burt Lancaster. 

 

1947–1962: Mainstream success 

In The Barefoot Contessa (1954), 

she played the role of doomed 

beauty Maria Vargas, a fiercely 

independent woman who goes 

from Spanish dancer to interna-

tional film star with the help of a 

Hollywood director played by 

Humphrey Bogart, with tragic 

consequences. 

Gardner was billed between 

Charlton Heston and David Niven 

for 55 Days at Peking (1963), which 

was set in China during the Boxer 

Rebellion in 1900. The following 

year, she played her last major 

leading role in a critically acclaimed 

film, The Night of the Iguana (1964), 

based upon a Tennessee Williams 

play, and starring Richard Burton 

as an atheist clergyman and      

Deborah Kerr as a gentle artist 

travelling with her aged poet 

grandfather.  

She next appeared again with 

Burt Lancaster, this time along with 

Kirk Douglas and Fredric March, 

in Seven Days in May (1964).  

She appeared in a number of 

‘disaster genre films’ throughout 

the 1970s, notably Earthquake 

(1974) with Heston, The Cassandra 

Crossing (1976) with Lancaster, 

and City on Fire (1979) with 

Henry Fonda. Her last movie  

was Regina Roma (1982).  

In the 1980s, she acted primarily 

on television, including the            

miniseries remake of The Long, 

Hot Summer and in a story arc on 

Knots Landing (both 1985). 

 

Personal Life 

Soon after Gardner arrived in 

Los Angeles, she met fellow MGM 

contract player Mickey Rooney; 

she was 19 years old and he was 

22 when they married on January 

10, 1942. The ceremony was held 

in the remote town of Ballard, 

California. Largely due to Rooney's 

serial adultery, Gardner divorced 

him in 1943. 

Gardner’s second marriage was 

brief, as well, to jazz musician 

and bandleader Artie Shaw, from 

1945 to 1946. Shaw had previously 

been married to Lana Turner.  

Her third and last marriage was 

to singer and actor Frank Sinatra, 

from 1951 to 1957. She later said 

in her autobiography that he was 

the love of her life.  

During their marriage, Gardner 

became pregnant twice, but 

aborted both pregnancies. "MGM 

had all sorts of penalty clauses 

about their stars having babies", 

according to her autobiography, 

which was published 8 months 

after her death.  

Gardner became a friend of 

businessman and aviator Howard 

Hughes in the early to mid-1940s, 

and the relationship lasted into   

the 1950s. She stated in her auto-   

biography, Ava: My Story, that she 

was never in love with Hughes, 

but he was in and out of her life 

for about 20 years.  

After Gardner divorced Sinatra 

in 1957, she headed for Spain, 

where she began a friendship with 

writer Ernest Hemingway. She  

had starred in an adaptation of 

his The Sun Also Rises that year, 

and five years earlier, Hemingway 

had successfully urged producer 

Darryl F. Zanuck to cast Gardner 

in The Snows of Kilimanjaro. While 

staying with Hemingway at his 

villa in Cuba, Gardner once swam 

alone without a swimsuit in his 

pool. After watching her, Heming-

way ordered his staff: "The water 

is not to be emptied". Her friend-

ship with Hemingway led to her 

becoming a fan of bullfighting and 

bullfighters, such as Luis Miguel 

Dominguín, who became her lover.  

 

Death 

After a lifetime of smoking, 

Gardner suffered from emphysema. 

Two strokes in 1986 left her     

partially paralyzed and bedridden. 

She suffered a bad fall a week 

before she died, and she lay on 

the floor, alone and  unable to 

move, until her housekeeper        

returned. Her last words were      

reportedly "I'm so tired".  

She died of pneumonia at the 

age of 67, at her London home, 

34 Ennismore Gardens, where 

she had lived since 1968. She was 

buried in the Sunset Memorial 

Park, Smithfield, North Carolina, 

next to her siblings and their     

parents. The town of Smithfield 

now has an Ava Gardner Museum. 

 

The love story of Frank Sinatra 

and Ava Gardner 

There’s something damned, 

tragic, passionate and even 

beautiful about the Frank Sinatra 

and Ava Gardner love story – 

something that makes it stand out 

among all other memorable 

Hollywood romances.  

The two first met in the early 

’40s on the MGM lot. They met 

again in 1948 and began to spend 

a lot of time together. Gardner 

was 23 but had already divorced 

twice. Sinatra, on the other hand, 

had been  married to Nancy      

Barbato since 1939 and they had 

had three children together but 

with fame came many women 

admirers.  

Gardner and Sinatra seemed 

to love many of the same things 

– especially jazz, alcohol and sex. 

At first, they were forced to meet 

discreetly and keep their romance 

away from the public, but in their 

circle of friends, they quickly gained 

a  reputation as a fiery couple and 

for having the most spectacular 

fights over nothing at all. Despite 

this, there was an obvious attrac-

tion keeping them together and 

as time went on, they cared less 

and less about the repercussions 

an exposé of their affair would 

have on their careers. That exposé 

came in 1950 when a photo     

capturing them together at the 

London Palladium was printed in 

magazines and newspapers. 

Sinatra’s career took the biggest 

blow; he fell out of favour with his 

more conservative fans that criti-

cised him for being unfaithful to 

his wife.  

In 1951, Nancy Barbato reluc-

tantly granted Sinatra a divorce 

and he married Gardner in a small 

ceremony in Pennsylvania that 

same year.  

In August 1951, Gardner and 

Sinatra were at the Cal - Neva 

Lodge in Lake Tahoe, a casino-

hotel where he often performed 

and of which he was a shareholder. 

The two drank copious amounts 

of champagne and had a huge 

argument. About 15 minutes later, 

Sinatra took a handful of sleeping 

pills. When he came too, Gardner 

was in his room worried sick. She 

readily forgave what would be the 

first of his suicide attempts, followed 

a few weeks later by another in 

his own house. 

Gardner dreaded time on film 

sets and had regular one - night 

stands. In 1953, Sinatra visited his 

wife in Africa on the set of Mogam-

bo; she told him she was pregnant 

with his baby. Sinatra was ecstatic 

but Gardner secretly flew to London 

for an abortion behind his back. 

When the Mogambo shoot 

wrapped, she also moved to 

Madrid to pursue an affair with 

Spain’s most popular bullfighter, 

Dominguin. A year later, she filed 

for divorce from Sinatra. 

He granted her the divorce in 

1957. Before then, he made nume-

rous attempts to win back her love, 

always unsuccessful. His 1957 

album Where Are You? One of the 

saddest concept albums of ballads 

in his discography is an outpouring 

of grief and emotion that is repre-

sentative of this point in his life. 

Years after their divorce, while 

filming Von Ryan’s Express in 

Rome in 1965, Sinatra invited 

Gardner to the villa that had been 

provided to him by the production 

team. Friends recalled how painful 

it was for Sinatra to see the woman 

he adored destroying herself with 

too much alcohol. 

Gardner had, in fact, become 

an alcoholic. Despite her being the 

one who filed for divorce, many 

believed the event took a huge 

emotional toll on her. As the years 

went on and her beauty started  

to fade, she withdrew from the    

public and lived the rest of her life 

far from camera lenses. She even 

stopped taking calls when a stroke 

left her unable to speak – except 

the ones from her old lover, who 

did all the talking for her. As the 

nurses held the phone to her ear, 

he would repeat that he loved her 

and that growing old was terrible. 

Every year after their divorce, 

he would send her a floral      

bouquet and she kept a photo of 

the two of them together from the 

early days of their relationship on 

her bedside table.  

She died on January 25, 1990, 

at the age of 67; he died eight 

years later, aged 82. Their deaths 

filled the front pages of news-

papers around the world.  

 

The Ava Gardner Museum 

The Ava Gardner Museum is 

located in downtown Smithfield, 

North Carolina, and holds an ex-

tensive collection of artifacts from 

Gardner's career and private life. 

 It draws approximately 12,000 

visitors annually. 

 

Source: en.wikipedia.org, 
www.avagardner.org,  

www.english-heritage.org.uk 
and www.jazziz.com 

Ava Gardner

My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

DIGITAL  
DOWNLOADS & 
DVD RELEASES 
 

Ema 

 

The acclaimed Chilean director 

Pablo Larrain returns to his roots 

following JACKIE - his first English 

speaking project and brief flirtation 

with Hollywood. Larrain made his 

name with powerful dramas like 

TONY MORENO, POST MORTEM 

and NO where his compelling 

stories were staged against the 

backdrop of his country’s dark 

political past. He now tells a story 

set in contemporary Chile which 

follows Ema (Mariana Di Girolamo), 

a free spirited and fiercely inde-

pendent young dancer, whose 

marriage to older choreographer 

Gaston (Gael Garcia Bernal)      

begins to crumble following a 

spontaneous decision to hand 

back their adopted son Polo… 

It is a superb film with a com-

manding, lead performance from 

newcomer Di Girolamo, who  

conveys magnificently Ema’s free 

spirit and passion for the reggae-

ton dance troupe she belong to. 

She never misses an opportunity 

to express her feelings and desires 

mostly through her body and dance 

but now the resourceful heroine 

sets out to get her son back at 

any cost. “I am evil”, she jokes in 

bed with one of her lovers, but her 

characterization and motives are 

not as dark as in other Larrain 

films. It is stylish, strikingly photo-

graphed and boasts terrific dance 

routines scored by the brilliant 

Nicolas Jaar. (MUBI) 
 

The Assistant 
 

The luminous Julia Garner made 

a huge impression in films like 

ELECTRIC DREAMS, WE ARE 

WHAT WE ARE and GRANDMA. 

She now cements her reputation 

as one of the most exciting young 

actors of her generation with this 

dream part - a leading role that 

carries the whole film almost single-

handedly. She is Jane, a recent 

college graduate and aspiring film 

producer thrilled to get her first job 

as a junior assistant to a powerful 

film executive. She is the lowest 

of the low in this male dominated 

establishment but she is still        

optimistic for the future despite 

witnessing abuse all around her… 

Writer/director Kitty Green uses 

her documentary experience to 

great effect in creating an authentic 

world and is blessed with an amaz-

ing performance from Garner who 

gets solid support from Matthew 

Macfadyen in a key sequence.      

In fact the film feels so real and      

truthful that one wonders whether 

this is autobiographical. (VOD 
from Vertigo) 

 

Reborn 

Julian Richards’ enjoyable horror 

movie doesn’t hang about and it 

is clear from its Frankenstein like 

opening sequence in the morgue 

that you are in for a bumpy ride.  

A stillborn baby girl wakes up 

crying following an electrical storm 

and 16 years later, Tess (Kayleigh 

Gilbert) escapes from the greasy 

hands of her captor. She sets      

out to find her birth mother while     

Hollywood veteran actress Lena 

O’Neil (Barbara Crampton) is 

desperate for a comeback…  

Both leading ladies are persua-

sive especially Gilbert as the        

reborn teenager determined to 

get rid of anyone who gets in her 

way. It is all good predictable fun 

with no real surprises and with fun 

references from seventies horror 

movies especially CARRIE. (Sky 

Store, Virgin Media, Amazon, 
Apple TV, Google Play & DVD) 

 

Kwaidan 

Masaki Kobayashi’s timeless 

anthology of ghost tales looks as 

fresh as the day it first reached 

the cinemas back in 1964. Four 

supernatural tales adapted from 

Lafcadio Hearn’s collection of     

Japanese stories begin with    

“The Black Hair”, a tale of greed 

and disloyalty of a samurai, who 

abandons his loyal wife for an        

apparently better life and a second 

marriage…Haunting with striking 

images that predate RING and 

THE GRUDGE.  

“The Woman of the Snow” is a 

mesmerising tale of two wood-

cutters lost in the forest following 

a snow storm. But their brief       

encounter with the eponymous 

heroine will have a major effect 

on their lives…Operatic in style 

with striking designs that will stay 

long in the memory.  

“Hoichi the Earless” is two tales 

into one - a naval battle where all 

are lost at the bottom of the sea 

and the story of Hoichi, the blind 

musician living in a monastery, 

who gets unexpected visits from 

the ghosts from the past…      

Ambitious and superbly realised.  

The homoerotic tale “In a Cup 

of Tea” focuses on a warrior, who 

begins to see the face a stranger 

reflected in his cup of tea…A       

terrific anthology, highly theatrical 

and with breath-taking images 

superbly complimented by an  

uncompromising score. (Blu-ray 
from Eureka) 

 

Curling 
 

A highly original French-Cana-

dian movie from Denis Cote, who 

sets his action on a remote part 

of rural Quebec. Single father Jean 

Francois (Emanuel Bilodeau) lives 

a solitary life with his 12 year-old 

daughter Julyvonne (Philomene 

Bilodaeu), whom he forbids to go 

out even to school. He works in a 

bowling alley during the day and 

in a motel during the night, while 

Julyvonne is left totally on her 

own and curious to learn more 

about the outside world… 

It is a fine portrait of solitude in 

a harsh yet beautiful landscape 

and a fascinating study of a father/       

daughter relationship effortlessly 

played by real life father and 

daughter, who both deliver excel-

lent performances. It may be slow 

at times but patience pays divi-

dends. (Blu-ray from Second Run)   
 

Diana Kennedy: 

Nothing Fancy 

“Nothing Fancy” is one of many 

books written by 97-year-old British 

chef Diana Kennedy on Mexican 

cuisine. It is a term she chose to 

describe her down to earth cuisine 

which is also an apt description of 

her personality and outlook on life.  

A terrific documentary from 

Elizabeth Carroll on the life of this 

remarkable lady, who first went to 

Mexico in the fifties and soon fell 

in love with this amazing country 

especially with its rich culinary 

traditions. Kennedy is a fiercely 

independent woman and her 

achievements are truly inspiring. 

You don’t have to love Mexican 

food to enjoy this excellent docu-

mentary! (Video on Demand from 
Dogwoof) 
 

Can You Keep 

 A Secret? 

Alexandra Daddario has a lovely, 

fresh quality but comedy is not her 

strongest point. She is better at 

romance in this amicable rom com 

in which she plays Emma, a New 

York marketing manager who has 

disastrous encounter with an       

attractive stranger (Tyler Hoechlin) 

during a flight. A couple of days 

day later the stranger turns up at 

work as Emma’s new boss… 

There are no surprises here in 

this otherwise routine and over-

familiar premise but still Daddario 

and Hoechlin inject enough energy 

to make this watchable. (iTunes, 
Amazon, Google, Microsoft, BT, 
Sky Store, Virgin Media) 

I
 began my day with a       

glass of disinfectant 

washed down by gallons      

of tea, both of which come 

with hearty recommendations 

from a couple of nincompoops 

as a cure for this vile virus.  

When I lived in Cyprus,        

my uncle would start the day 

by ‘cleaning’ his body with        

zivania and in the evening,     

he would drink half a bottle. 

Memories light the corners of 
my mind. It certainly lit my 

mind, with amazement. His 

smile overcame any doubt I 

had about this apparently 

bonkers behaviour. However, 

I’m pretty sure he wouldn’t 

have bought the apocryphal 

disinfectant tale. Then again, 

he didn’t live long enough to 

experience  the madness of 

Midas in the White House. In 

comparison George III was a 

paragon of sanity. 

Memories of the past week 

included a couple of priceless 

moments with nature. My 

morning run, a jog really       

due to a tear in my medial              

meniscus - which can be        

pedestrian and repetitive, 

though the  birdsong continues 

to delight - allowed me to        

experience the gorgeousness 

of two baby deer, busy feast-

ing on leaves and berries. 

Beautiful. I felt guilty for          

disturbing them, my plod        

destroying their moment of    

bucolic serenity. Returning 

home, talk about win win, a 

baby rabbit appeared at our 

garden door. So tiny and 

cuddly. I have no idea how it 

got there, maybe an escapee 

pet. I feared for its safety.       

The neighbourhood is full of 

prowling cats on the lookout 

for tasty new prey. Then there 

are the foxes…and the feral 

humans.  

Ah yes, the neighbours. So 

much has changed in one 

week. On one side they have 

bought themselves a dog and 

converted the garden into a 

playpen for him, including          

a kennel and tailor made         

obstacle course full of hoops 

and tunnels. He’s called Boris 

and is a black mongrel.   

Meanwhile on the other side, 

they have installed an outdoor 

gym, or to be more precise,        

a macho man dumbbell       

hangout. It’s no Venus Beach 

and the grunts and groans, 

presumably of ecstasy at 

managing to lift huge weights, 

are hideous and provide an    

invidious soundtrack to my      

afternoon nap. Nothing will       

interrupt my recuperative 

slumber. What's too painful       
to remember… We simply 
choose to forget. 

Trying to forget the              

unfolding tragedy is difficult. 

Today we passed twenty   

thousand deaths, previously 

described by one of the      

ubiquitous experts as a “good 

outcome”. God only knows 

what the next “good” projection 

looks like.  

The grim reaper continues 

to silently exterminate the 

young, the old and the innocent. 

One person who foresaw this 

pandemic in a now celebrated 

2015 Ted Talk – over 32       

million viewings to date –      

was William Henry Gates III, 

co-founder of Microsoft,   

better known today as an        

extraordinary philanthropist. 

His message five years ago 

was essentially “germs are far 

more dangerous than guns”.  

A soothsayer and a truth 

sayer. However, I beg to differ 

with Bill when he says “this 

pandemic is like a world war, 

except we’re all on the same 

side”.  

Messrs Trump and Xi     

Jinping seem to be doing their 

own thing, their attitude best 

summed up as “si ki me” or 

“America and China first”.   

This wretched thing seems  

far too dangerous for a selfish, 

nationalistic approach. If we 
had the chance to do it all 
again…Tell me, would we? 
Could we? I doubt either of 

them would. 

I can’t help wondering,      

this is but week five of lock-

down, how we were before 

this discombobulated state 

beset us. Misty water-coloured 
memories of the way we were. 
Maybe having all this time       

on our hands has made us 

nostalgically dewy eyed and 

also ambitious to do all the 

things we said we would if 

only we had the time. Well      

we have lots of that right       

now.  

Personally speaking doing 

nothing is perfectly accept-

able. That from somebody 

with OCD and ADHD. After       

all we spend most of the        

time rushing around ‘being 

busy’. Perhaps we are just   

like those hamsters going 

round and round on that 

wheel, living a life of routine 

and repetition, that this virus 

has so rudely and viciously       

interrupted. Can it be that it 
was all so simple then…       
Or has time rewritten every 
line.  

Fear not Boris is on the 

mend, the prime minister not 

the dog, and returned this 

week in his new incarnation as 

Lazarus. If I had the choice,         

I would choose Barbara     

Streisand anytime. At least I 

could lose myself in her      

evergreen mellifluous voice.

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

The way  

we were 
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W
hen unexpected circum-

stances occur or things 

do not go to plan, we often 

find ourselves in unfamiliar territory 

and things that once seemed nor-

mal, become overwhelming and 

knock any confidence of normality 

we once had. The shock can put us 

in a whirlwind of emotions that are 

way out of our ordinary rationalizing. 

It can destroy confidence within 

ourselves, in the trust of others, 

and/or even the outside world. The 

external influences have created 

a change in the process of our 

thinking strategy and the simple 

tasks that once were, now seem 

no longer applicable, as our confi-

dence has been crushed, disman-

tled and destroyed.  

Getting this into perspective is 

important to restore it. Whether it 

is losing loved ones, breakdown 

in relationships, sickness, job loss, 

financial problems, feelings of 

disrespectful behaviour, betrayal, 

being isolated on your own, or a 

mixture of these, it is essential to 

try and accept situations and work 

with them, rather than fight them. 

Everything will pass, as we custo-

mise to the new situation and work 

through it. Other people may advise 

you to do things beyond what you 

feel you can cope with at the time. 

You don't have to do fully what may 

be advised, but you can do it in 

stages and in your time, rather than 

completely avoiding the situation. 

Face the new challenges with calm 

and ease. Brace the fears to try 

and restore the confidence in both 

yourself and with the outside world. 

The mind, body and soul all work 

in conjunction with each other, to 

make us the person that we are. 

An example of this is when we 

believe we are strong in our mind, 

we can apply this strength to the 

physical activity that we want to do 

and achieve. It is about believing 

in oneself, the positive mindset in 

having the power to take on the 

difficult task. It may mean you have 

to build up the strength to deal with 

it fully, but just working on it and 

then going for it with full charge, 

you know there is the possibility of 

achieving the desired outcome. 

Another example is that by simply 

looking good on the outside, makes 

you feel good on the inside, and if 

you feel good on the inside, you feel 

you have the confidence and more 

of a chance to go out and get what 

you want. The classic examples of 

these are getting ready or dressing 

for a job, interview, meeting or even 

a date. It is actually a cycle in the 

form of power of thought, process, 

belief and act. Thinking, believing 

in yourself and acting upon it.  

Restore your confidence by 

believing in yourself. You know you 

have the strength and resilience 

to deal with everything; The mind 

and body were designed for this. 

Prepare yourself like a top athlete 

with mind strength, focus on your 

desired goal - you want to win this. 

Put it into action by achieving body 

strength, work on it regularly to 

gain strength and courage as you 

prepare to go in and win. 

Do things to give you power. 

Make yourself feel and look good, 

for you! Power dress if you need 

do - a boxer wears boxing boots, 

a footballer wears football boots - 

neither would wear skiing boots 

or roller skates, they would not 

give them the confidence to move 

safely, freely and with confidence 

to achieve their ambition. 

Do things that make you feel 

good and happy. Pamper yourself 

be it with food, drink, luxuries,     

exercise, music, dance, reading, 

watching a movie, educational 

programmes, learning new things, 

speaking with others - all these 

things can give you empowerment 

as they are good for your mind, 

body and soul. It is like investing 

in a collection box and building up 

as a reserve source of energy to 

be used. 

Try to keep a self-respectful 

dignity, even when on your own. 

Make everything as luxurious as 

possible for you to have maximum 

enjoyment. Prepare foods and 

drinks that you enjoy, and serve 

up with style, as though you were 

at a restaurant.  

Dress to impress yourself, not 

others. Wear beautiful things and 

colours that reflect and remind 

you of your usual, fun, bubbly self. 

Dress for dinner, even if you are 

at home alone. Dining for one, like 

a prince or princess in luxury, will 

do wonders for self-esteem.  

Exercise in order to build 

strength and stamina. Keep up a 

good fitness level for those natural 

endorphins to kick in and make 

you feel that natural, high, feel 

good section. Exercise will also 

give a healthy glow. 

Speak with others regularly, 

with people you love, respect and 

admire. People who have good 

judgement and opinions that you 

can rely on. The people that     

genuinely love and care for you, 

who really want the best for you. 

Take on their thoughts, filter 

through what you feel is right for 

you and utilise this in action to 

your benefit and achieve a good 

outcome. 

Do what you love to do, as you 

keep investing in yourself and your 

self-worth. When you feel you have 

spent enough time and effort to 

build up the resources, get ready 

to show and embrace the newly 

charged and strong you, ready to 

face those problems with a new 

vigour and source. 
 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
  

www.samsarabellydancer.co.uk 

Samsara’s Top Tips on  
Fitness, Nutrition, Beauty  
and Lifestyle Samsara

Rebuild confidence

Xclusive! Katerina Neocleous

This week in Xclusive... 
 

Thankfully during lockdown we have music and new releases a plenty to indulge in! First up, 

modern Greek singer favourite Panos Kiamos reveals a new song and accompanying video clip 

for upbeat laiko “Tha Perasei”.  

The track, produced by Christos Santikai and Grigoris Vaksavanelis, uses more traditional Greek 

folky instrumentation while Kiamos brings the modern pop vibes.  

“Tha Perasei” is released on Cobalt Music. 

 

******************* 

 

A beautiful melodic collaboration is released this spring courtesy of the band Rebeletiko featuring 

Areti Ketime with the song “Proto Fillo”. It is one of ten new songs Rebeletiko intends to release 

in October.  

The musicians of Rebeletiko include: Tasos Giannousis (baglamas) Kostas Yaxoglou (electric piano), 

Apostolis Bournias (percussion), Dimitris Katsivelos (trumpet), Christos Konstandinidis (drums), 

Panos Dimitrakopoulos (cannon), Fokas Mourtzakis (lyra), Stergios Mitrousis (double bass), and 

Tasos Georgopoulos (lavta) who also composed the music and lyrics. 

Rebeletiko is known for collaborating with many Greek and foreign musicians promoting               

neo-traditional and neo-popular musical idioms. Areti Ketime, a professional singer since the tender 

age of 15 and a santoor player (a student of Aristides Mosch), has made a name for herself singing 

traditional Greek songs of various music genres. She also featured on the beautiful, timeless ballad 

“Ama Den Se Do” with Giorgos Alkaios. 

 

******************* 

 

The great Kaiti Garbi is celebrating her music successes to date with a live album: “30 Years of 

Kaiti Garbi Live”. It includes her biggest hits as well as a series of duets with George Papadopoulos, 

Antonis Remos, George Sampanis, Dionysis Schoinas and Eleni Foureira.  

The album was recorded at the singer’s sold out 30 years in the business anniversary concert at 

the Katrakeio Theater. 

 

******************* 

 

That’s all for now. More entertainment and music news coming soon! Until next time, keep well 
and keep safe x Mwah 

 

* Catch all the latest music Xclusives on Katerina’s live radio shows on LGR: ‘Scandalous!' 

Tuesdays 8-10pm and 'Ligo Prin To Mesimeri' Fridays 10am -12pm (GMT). Two hours of un-

adulterated Modern Greek hits! Tune in to LGR London 103.3 FM, Larnaca 93 FM and online 

at www.lgr.co.uk.  



French professional soccer and 
other league sports will not be 
allowed to return before Sep-
tember, Prime Minister Edouard 
Philippe said on Tuesday, in 
comments that appeared to call 
an end to their 2019-20 sea-
sons. 
The French football league is 
expected to decide in May on 
exactly how to end the Ligue 1 
season, which currently has 
Paris St Germain leading Olym-
pique Marseille by 12 points. 
The 2020-2021 season had 
been due to begin in August. 
“The 2019-2020 season of pro-
fessional sports, especially that 
of football, will not be able to 
resume,” Philippe told parlia-
ment when announcing plans 
to end the national lockdown 
that has been in place since 
March 17. 
“To give event organisers vis-
ibility, I want to make it clear 
that major sporting and cultural 
events, in particular festivals, 
major trade fairs, all events that 
bring together more than 5,000 
participants and are therefore 
the subject of a declaration at 
the police headquarters and 
must be organised well in ad-
vance, cannot be held before 
September,” Philippe said. 
The football league said in a 
statement it would initially con-
vene on April 30 to discuss the 
sporting and economic con-
sequences of the decision be-
fore a second meeting that 
should formally end the 2019-

2020 season. 
Decisions on which teams qual-
ify for European competitions, 
relegation and promotion will 
also have to be made. 
France has the world’s fifth-
highest death toll from the virus, 
behind the United States, Italy, 
Spain and Britain. Football au-
thorities had hoped to resume 
their season in June. 
L’Equipe sports daily news-
paper reported that the league 
was still hoping to begin the 
new season on Aug. 7, but be-
hind closed doors. 
French football federation boss 
Noel Le Graet told Telegramme 
newspaper that he had sent a 
letter to the Sports Ministry to 
clarify whether that would be 
possible. 
All major European soccer 
leagues have been halted due 
to the spread of the new coro-
navirus, and none have re-
sumed yet. 
The Dutch declared their soccer 
season over when the govern-
ment extended a ban on public 
events to Sept. 1. 
The Eredivisie has said there 
will be no title awarded and no 
relegations or promotions made 
– a decision strongly criticised 
by some of the clubs affected. 
European soccer’s governing 
body UEFA has given leagues 
a May 25 deadline to inform it 
of their plans to restart their do-
mestic competitions. 
The German Bundesliga, Italian 
Serie A and English Premier 

League have all said they want 
to finish their seasons. 

The last thing Uefa wanted was 

for one of the five big leagues 

not to continue but the prime 

minister said it is not safe 

enough to play. Even in Sep-

tember, or even to resume.
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Michael Yiakoumi

Plans to resume the Premier 
League season will step up this 
week in what has been labelled 
“Project Restart”. 
Arsenal, Brighton and West 
Ham have opened their training 
grounds to players for individual 
work on Monday. 
The league is hopeful of a po-
tential 8 June restart and finish-
ing at the end of July to fit in 
with Uefa’s European competi-
tion plans. This would require 
full training to begin by 18 May. 
Top-flight clubs will meet on Fri-
day to discuss options for the 
restart. 
Culture Secretary Oliver Dow-
den said he has been in contact 
with clubs about restarting the 
Premier League “as soon as 
possible”. 
“I personally have been in talks 
with the Premier League with a 
view to getting football up and 
running as soon as possible in 
order to support the whole foot-
ball community,” Dowden said 
during a parliamentary ques-
tions session for the Depart-
ment of Digital, Culture, Media 
and Sport, 
“But, of course, any such moves 
would have to be consistent 
with public health guidance.” 
Timeline: How coronavirus has 
affected sport 
It comes as details emerge of a 
cross-sport working group set 
up to discuss options for return-

ing to training. 
From Tuesday, Tottenham will 
make a limited number of 
pitches available for the first-
team squad to use in individual 
sessions. 
Only one player will be allowed 
on a pitch and each player will 
travel independently to the train-
ing ground. 
The club have also restricted 
the number of players who will 
be at the training ground at any 
one time. 
The Premier League has been 
suspended since 13 March be-
cause of the coronavirus pan-
demic and all clubs remain 
committed to playing this sea-
son’s 92 remaining fixtures. 
All games are expected to be 
held behind closed doors and 
the league is considering mak-
ing some available on free-to-
air TV. 
One issue under debate on Fri-
day will be what “approved sta-
diums” will be used and whether 
that will be a limited number of 
grounds or neutral venues. 
However, a return to action still 
depends on the government’s 
five tests being met, especially 
an increase in testing, and 
meeting social distancing guide-
lines. 
What are the five tests? 
It also hinges on the conclu-
sions reached by regular cross-
sport meetings of senior medi-

cal officials discussing the 
health protocols for competing 
behind closed doors, which are 
set to start late this week. 
The BBC reported on Saturday 
how the government has plans 
for a series of these meetings 
to help elite sport resume. 
The move was described by a 
source close to the plans as a 
“quickening of the pace” and in-
tended to help sport resume 
“within weeks”, if progress was 
made. 
More than 20,000 people in the 
UK have died with coronavirus. 
How Arsenal players will train-
Players are arriving in groups 
of five to do individual sessions, 
stretching and running with a 

ball10 pitches are used so 
players do not come into con-
tact with each otherEach player 
is assigned their own ball-
Players are on a rota and told 
where to parkBuildings at the 
training ground are closedClub 
feel training at Colney is safer 
than in parks, where players 
were being asked for selfies 
BBC Sport understands the 
EFL is expected this week to 
further develop its contingency 
plans before the potential re-
sumption. 
The EFL is in conversation with 
the Department for Digital, Cul-
ture, Media and Sport (DCMS) 
on a regular basis and there is 
a sense that things are starting 

to move more quickly. 
“Project Restart” is a Premier 
League-specific plan, but there 
is close collaboration between 
the Premier League, EFL and 
FA over restart plans. 
On Sunday, Foreign Secretary 
Dominic Raab said it would be 
“difficult” for amateur sport to 
return this summer because of 
the “level and scale of inter-
action” but that professional 
sport may be able to return “be-
cause of the scale of testing” 
that could be introduced. 
On Monday, Watford chief ex-
ecutive Scott Duxbury said 
“football, for me now, just needs 
to be put to one side”. 
“I feel uncomfortable at this 
stage even talking about foot-
ball as a narrative, because 
there are people dying every 
day,” Duxbury said. 
“There are stresses on the NHS 
and that has to be our priority. 
“When it is safe and the gov-
ernment say it is absolutely fine 
for players and support staff to 
return, then I am 100% behind 
that.” 
Officials believe a return to play 
would be a morale-booster for 
many people after several 
weeks of lockdown. 
But there is also concern over 
the possibility of imposing any 
additional pressure on the 
health service if players get in-
jured, and on policing if fans 

gather outside stadia. 
They also want to guard against 
the perception that an exception 
is being made for professional 
sport in terms of testing or so-
cial distancing. 
Clubs in Germany’s Bundesliga 
have already returned to train-
ing and the top-flight season is-
ready to restart on 9 May if 
given approval by the govern-
ment. 
In Italy, Serie A sides can return 
to individual training on 4 May 
and team training on 18 May 
after the Italian prime minister 
announced the first steps in lift-
ing the country’s coronavirus 
lockdown. 
World players’ union Fifpro says 
the return of football risks send-
ing a “bad signal”. 
“There is a huge logistical and 
medical/scientific question 
about testing and protocols but 
also a social one,” said secre-
tary-general Jonas Baer-Hoff-
mann. 
“We need guidance and proto-
cols on how to return in a 
healthy and safe manner. Foot-
ball is a contact sport and we 
feel very high protection stan-
dards are required.“Are we 
sending the right message to 
society, and are we encourag-
ing a healthy return to normal 
life? Or are we sending a bad 
signal that football has different 
rules to the rest of the world?”

Project Restart: Premier League ramps up plans for resuming season

Football training in  

Cyprus could begin in May  

without physical contact

Football teams could begin 
training in May, Petros Karay-
iannis, a Professor of Microbiol-
ogy and Molecular Virology and 
member of the Ministry of 
Health’s Advisory Committee 
has told CNA, adding that 
championship matches could 
begin in June “provided that the 
teams believe they are ready 
and at the same time there is 
no trend of coronavirus trans-
mission.” 
In particular, Karayiannis said 
that as a first step training could 
begin provided that it takes 
place in open spaces and there 
is no physical contact, explain-
ing that footballers should keep 
a distance between them, until 

conditions are safer. 
At a first phase, tackling and 
physical contact would be dan-
gerous, he noted. 
Karayiannis added that foot-
ballers could change at the 
stands which are open spaces 
and could have showers either 
at home or in turn at the locker 
rooms. 
According to the expert, a sec-
ond phase, could mean the pos-
sibility of “allowing physical con-
tact provided there is no longer 
a virus transmission problem.” 
In that case, championship 
matches could start in the be-
ginning of June, but would ini-
tially have to take place behind 
closed doors, he concluded.

France’s top divisions will not resume this season
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Aργυρό (Λίλη) Χρυστοδούλου  

(από Κάιρο, Αίγυπτο)
 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε ότι η 

πολύαγαπημένη μας μητέρα Λίλη απεβίωσε στις 5 

Απριλίου 2020, σε ηλικία 89 ετών. 

Αφήνει πίσω, τον πολυαγαπημένο της σύζυγο 

Αντρίκο, τις πολυαγαπημένες της θυγατέρες, Έφη 

και Μαίρη, εγγονή Ιζαμπέλλα, γαμπρό Άντερς,  

ανίψια και ξαδέλφια.  

Η Λίλη ήταν αγαπητή σε όλη την οικογένεια και 

φίλους. Γενναιόδωρη, στοργική και με πολύ χιούμορ. 

Θα μας λείψει πολύ.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Argyro (Lily) Christodoulou 
(Born in Cairo, Egypt) 

It is with great sadness we announce that our  
dearest mother Lily passed away on 5th April 2020 

aged 89. Lily left behind her beloved husband  
Andriko, her much loved daughters Effie and Mary, 

granddaughter Isabella, son-in-law Anders, 
nephews, nieces and cousins.  Lily was much loved 
by friends and family for her generosity, vitality, her 
great sense of humour as well as being thoughtful 

and loving.  She is dearly missed by all. 

   † ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Andreas (Andriko)  

Christodoulou 
(Born in Strovolos, Nicosia) 

It is with great sadness that we announce that our dearest 
father Andriko, passed away on 9th April 2020 aged 93, 

four days after our dear mother Lily had passed.  After 68 
years of marriage they could not be parted.  Andriko leaves 

behind his beloved daughters Effie and Mary, grand-
daughter Isabella, son-in-law Anders, nephews, nieces and 
cousins.  Andriko was a true gentleman who loved nothing 
more than being with his family and friends and was always 
willing and happy to be of service to others in any way he 

could.  He was much loved and dearly missed by all. 
Due to the current restrictive circumstances, there will be a 

joint funeral with only the family in attendance.   
A Memorial service will take place at a future date to  

celebrate their lives. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αντρέας (Αντρίκο) 
Χρυστοδούλου  

(από το Στρόβολο, Λευκωσία) 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο του  
πολυαγαπημένου μας πατέρα Αντρίκου, ο οποίος απεβίωσε 

στις 9 Απριλίου 2020 σε ηλικία 93 ετών, 4 μόνο μέρες μετά από 
το θάνατο της αγαπημένης του συζύγου Λίλης. Μετά από 68 
χρόνια γάμου, ούτε στο θάνατο δεν μπόρεσαν να χωριστούν.  
Αφήνει τις πολυαγαπημένες του θυγατέρες, Έφη και Μαίρη,  

εγγονή Ιζαμπέλλα, γαμπρό Άντερς, ανίψια και ξαδέλφια.  
Ο Aντρίκος ήταν ένας πραγματικός κύριος, οικογενειάρχης, που 

του άρεσε πάντοτε να περνάει τον χρόνο του με την  
οικογένεια και τους φίλους, πρόθυμος να εξυπηρετεί τους  

άλλους με όποιο τρόπο μπορούσε. Ήταν αγαπητός σε όλους 
και θα μας λείψει πολύ. 

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης της πανδημίας του  
Κορωνοϊού, μόνο οι στενοί συγγενείς των εκλιπόντων θα  

μπορέσουν να παρακολουθήσουν την νεκρώσιμο ακολουθία 
στην εκκλησία και στο κοιμητήριο.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ  
Ευπραξία Κωνσταντίνου 

(από τον Λιμνάτη, Κύπρος) 
Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο της  

αγαπημένης μας Ευπραξίας Κωνσταντίνου, την Πέμπτη 
09.04.2020, σε ηλικία 85 ετών. Θα την θυμόμαστε για τις 

ισχυρές οικογενειακές της αρχές και αξίες αλλά και για 
τον γενναιόδωρο χαρακτήρα της. Ήταν πολύ αγαπητή 

και την σέβονταν όσοι την γνώρισαν. 
Αφήνει το υιό της Kώστα και τη σύζυγό του Νίνα,  

θυγατέρα της Ελένη και σύζυγο του Άντη, εγγόνια: Άννα, 
Φιόνα, Έφη, Μαρία και τους συζύγους τους, δισέγγονα  

συγγενείς και φίλοι στην Αγγλία και την Kύπρο. 

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης της πανδημίας του  
Κορωνοϊού, μόνο οι στενοί συγγενείς του εκλιπών θα 

μπορέσουν να παρακολουθήσουν την νεκρώσιμο  
ακολουθία στην εκκλησία και στο κοιμητήριο. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Efpraxia Constantinou 

(From Limnatis, Cyprus) 
Efpraxia was born in Limnatis on 3 July 1934 and sadly 

passed away on Thursday 9 April 2020 aged 85. 

She will be remembered for her strong family values 

and generous nature.  She was dearly loved and  

respected and will be greatly missed by her son Costas 

and wife Nina, her daughter Helen and husband Andy, 

her granddaughters Anna, Fiona, Effi, Maria, their  

husbands, eleven great grandchildren and also many  

relatives and friends. 

Unfortunately due to the current pandemic situation 

there will be a very small private funeral with only  

immediate family in attendance.03.07.1934 - 09.04.2020
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† DEATH ANNOUNCEMENT

Loving Husband, Father, Brother, Grandfather, Uncle, 
Cousin and Friend. Akis spent many years in London 
before moving to Liverpool in the latter part of his life 

where he resided with his wife Kathy. 
He was at his happiest when surrounded by his family, 
whether that be in the UK or in Cyprus enjoying good 
food and sharing laughter. He had the kindest, biggest 

heart filled with love and joy, he was loyal and generous 
and always made time for his friends.  

He truly was a shining light. 
Forever in our hearts, we'll always remember him, a 
kind and loving Dad, who always made us laugh and 

smile with his funny little ways. 
We lay him to rest on Thursday 30th April at 8.30am. 

Please follow this link if you would like to add your  
condolences https://www.funeralguide.co.uk/ 

obituaries/76561 or contact Andriana on 07528727950. 
You are at rest now with your beloved Mum enjoying 

the beautiful sea and the warmth of the sun. 
Rest in peace x

Alkiviadis Papadopoulos 
 (from Maroni, Cyprus)

22.07.1946 – 08.04.2020

Θεολόγος Παπαπαύλου 

 (από Παναγιά Πάφου)-Νεκρολούλλουδα 

Έφυγες Θεολόγε Έφυγες ξαφνικά.Έφυγες την πιο ομορφη εποχή. Άνοιξη.Έφυγες τώρα που τα 

δένδρα ανθίζουν και η φύση ντύνεται τα γιορτινά της. Έφυγες τώρα που τα πουλιά κελαδούν 

Έφυγες κι άφησες πίσω την αγαπημένη σου σύντροφο  Πέννη, τον άγγελο  της ζωής σου.  

Αφησες πίσω σου τα δυο αγαπημένα σου παιδιά. Τον Μιχάλη και την Ελένη. Τα λάτρευες. 

Άφησες πίσω σου την αγαπημένη σου πατρίδα Κύπρο σκλαβωμένη. Αφησες πίσω σου την  

Παροικία που τόσο αγάπησες και που  τόσο προσπαθούσες να βοηθήσεις.Την Κυπριακή Ομο-

σπονδία, την ΕΔΕΚ,τον  Σύνδεσμο Λομπυ ,τον Σύνδεσμο Συγγενών Πεσόντων Αντιστασιακών 

του οποίου υπηρξες ιδρυτής και  πρόεδρος. Πηγαίνεις να συνανταντήσεις τον αδερφό σου που 

τόσο άδικα  δολοφόνησαν οι εγκληματίες της ΕΟΚΑ Β εκείνο το μαύρο καλοκαίρι του 74. 

Έφυγες. Μα εμείς και όσοι σε γνώρισαν θα σε κρατήσουμε ζωντανό μεσ την ψυχή μας. Θα  

μείνεις αθάνατος.Και  θα σ' έχουμε παράδειγμα . Ήσυχος,ευγενικός ,καλομίλητος,καλόκαρδος. 

 Αλήθεια ποιό σχολείο θα βραβεύσεις φέτος για παιδιά με την πιο καλή συμπεριφορά; 

Φτωχόπαιδο από την Παναγιά. Ξενιτεύτηκες για μια καλύτερη ζωή.Όπως όλοι μας.  

 ¨Ας μη μου δώσει η μοίρα μου εις ξενη γη τον τάφο, είναι γλκύς ο  θάνατος μόνον όταν 

 κοιμόμαστε στην πατρίδα¨, 

λέει ο ποιητής.Και εμείς οι συναγωνιστές σου αναλογιζόμενοι και τη δική μας μοίρα σε  

αποχαιρετούμε και σου ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.  

Αιωνία σου η μνήμη. 

Μιχάλης Κασιής/Πρόεδρος ΕΔΕΚ ΗΒ 

Συλλυπητήρια 

Ο Πρόεδρος και η Γραμματεία της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ εκφρά-

ζουν θερμά και εγκάρδια συλλυπητήρια στην κυρία Μαρίνα Παρέα για το θάνατο 

του συζύγου της Γιάννη Παρέα, ιδρυτικού μέλους και πρώτου Προέδρου της 

 Σχολικής Εφορείας του Ελληνικού Ορθόδοξου Γυμνασίου Απόστολός Ανδρέας. 

Εκφράζουμε επίσης ειλικρινή συλλυπητήρια στις θυγατέρες του, Αλίκη, Στέλλα και 

Άννα-Μαρία και όλους τους συγγενείς. 

Αιωνία του η μνήμη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει

Συλλυπητήρια 
Ο Πρόεδρος και το Συμβούλιο της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας   

εκφράζουν θερμά και εγκάρδια συλλυπητήρια  στην Μαρία Στυλιανίδη για το  

θάνατο του συζύγου της Παντελή, όπως και στο γιό τους Χρίστο Στυλιανίδη.   

Ο θάνατος του επήλθε  στις 20  Απριλίου. Ο αείμνηστος Παντελής υπήρξε για 

πολλά χρόνια πολύ  δραστήριο  στέλεχος του Συνδέσμου Κυπρίων Νοτίου  

Λονδίνου, της Αδελφότητα και της Εθνικής Ομοσπονδίας. Αιωνία του  η μνήμη 

και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. 

Συλλυπητήρια 

·Το παράρτημα ΑΚΕΛ και η ΚΟ ΑΚΕΛ Haringey εκφράζουν τα θερμά τους 

 συλλυπητήρια στα παιδιά και εγγόνια της μητέρας και γιαγιάς Κατίνας  

Μιχαήλ, σύζυγος του μ. Αντρέα Μιχαήλ που απεβίωσε πρόσφατα 

·Το παράρτημα ΑΚΕΛ Βρετανίας Και η εφημερίδα Παροικιακή,  εκφράζουν τα 

θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια Αντρέα  Γαβριηλίδη για τον  

θάνατο της συζύγου και μητέρας Νόνης που απεβίωσε πρόσφατα.  

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Eleni Κyriacou Toumba 
(From Gastria, Famagusta) 

Ιt is with great sadness and heartache that we announce the passing of our 
dear mother Eleni Kyriacou, who died on 5th April at the age of 85.  

She will be greatly missed by her children Andy, George, Panico, Katerina 
and Hionoulla, their partners Anita, Vasoulla, Helen, Michael and Banico,  

her 18 grandchildren and 8 great-grandchildren who all adored  
and loved her so much.  

The funeral will be held on 4th May 2020. 
Due to the current world pandemic there will be a very small private funeral with 

only immediate family. A memorial service will follow once the pandemic is over. 

 
Rest in peace 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Ελένη Κυριάκου Τούμπα 
 

(από τα Γαστριά, Αμμόχωστος) 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο της πολυαγαπημένης 
μας μητέρας, Eλένης Κυριάκου, που απεβίωσε την Kυριακή  

5 Απριλίου 2020 σε ηλικία 85 ετών.  
Θα λείψει πολύ στα παιδιά της, Αντρέα, Γιώργο, Πανίκο,  

Κατερίνα, Χιονούλλα και τους συζύγους τους, Ανίτα, Βασούλλα, 
Ελένη, Μιχάλη, Πανίκο, 18 εγγόνια και 8 δισέγγονα,  

τα οποία όλα την λάτρευαν και την αγαπούσαν. 
Η εκλιπούσα ήταν ένας φιλήσυχος και ευγενικός άνθρωπος, 

χαμηλών τόνων που αγαπούσε την οικογένεια της πάρα πολύ. 
Λόγω της τρέχουσας κατάστασης της πανδημίας του Κορωνοϊού, μόνο 
οι στενοί συγγενείς της εκλιπούσας θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν 

την νεκρώσιμο ακολουθία στην εκκλησία και στο κοιμητήριο. 

 Αιώνια της η μνήμη 26.11.1934 - 05.04.2020
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ  
Ελπινίκη (Νίκη) Παπακυριακού 

(από την Γιαλούσα, Κύπρος)  

Με μεγάλη θλίψη σας ενημερώνουμε για τον θάνατο της  
πολυαγαπημένης μας Μητέρας, σύζυγος, αδελφής και γιαγιά,  

Ελπινίκη Παπακυριακού, 79 ετών  Απεβίωσε την 1η Απριλίου 2020 
στο νοσοκομείο St. Barts, Λονδίνο.  

Η κηδεία θα γινει την Τετάρτη 6 Μαΐου, η ώρα 10:30 
 από την εκκλησιά της Παναγίας,  

(St Mary's, Trinity Rd, Wood Green, London N22) και θα ακολουθήσει 
η ταφή, στο κοιμητήριο του New Southgate Cemetery.  

H εκλιπούσα κατάγετο από την Γιαλούσα της Κύπρου και  
αφήνει  τον άντρα της Σπύρο, τα παιδιά της Άντρο, Ευάγγελο, Μάριο, 

την αδελφή της Χριστίνα, νύφη και τρία εγγόνια.   
Η τελετή θα πραγματοποιηθεί σε πολύ Κλειστό οικογενειακό κύκλο 

λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον Κορωνοϊό. 
 Ξέρουμε ότι η αγάπη και οι σκέψεις σας θα είναι μαζί μας.  

Όταν ξεπεραστεί η πανδημία και όλα έρθουν στην κανονική  
πραγματικότητα θα οργανώσουμε μνημόσυνο, όπου  

θα καλέσουμε όλους τους συγγενείς και φίλους.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Elpiniki (Niki) Papakyriacou 

(From in Yialousa, Cyprus) 
 

It is with great sorrow that we announce the passing away of our  
beloved Mother, Elpiniki Papakyriacou, who died on 1st April at St. Bart's 
Hospital, London, after bravely undergoing open-heart surgery, and was 

finally on the road to recovery when she contracted the Coronavirus.  
Niki, as she was known was born in Yialousa, Cyprus, on 29/8/1940, 

and leaves behind a bereft husband, 3 sons, daughter in law,  
3 grandchildren, a sister and extended family & friends.  

She was a beautiful kind soul, someone who always gave but never 
asked for anything.  Our Mother was a much loved and respected 

person in our Community and will be painfully missed by all.  
May she rest in everlasting peace. 

The funeral will take place on 6th May 2020, at 10.30 am, 
 at St. Mary’s Cathedral, Trinity Road, London N22, followed by the 

burial at New Southgate Cemetery.   
Due to the current Coronavirus pandemic, only immediate family will 

be able to attend the church service and cemetery.  
 We know your love and thoughts will be with us. 

Τhere will be a memorial service to be held in the not too distant 
 future when hopefully this pandemic crisis is finished. 29.08.1940 - 01.04.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
 

Σπύρος Παπακυριακού  
(από τo Ριζοκάρπασο, Κύπρος)  

Με μεγάλη θλίψη σας ενημερώνουμε για τον θάνατο του  
πολυαγαπημένου μας Πατέρα, αδελφός και παππούς, Σπύρος 

Παπακυριακού, 87 ετών.  Απεβίωσε στις 27 Απριλίου 2020 στο σπίτι 
του,  στο Λονδίνο, περιτριγυρισμένος από τους τρεις γιούς του. 
Η κηδεία του θα γίνει μαζί με την πολυαγαπημένη του γυναίκα  

Ελπινίκη που απεβίωσε και αυτή στις 1 Απριλίου. Η κηδεία θα είναι την  
Τεταρτη 6 Μαιου,  ώρα 10:30 από την εκκλησιά της Παναγίας  

(St Mary's, Trinity Rd,  Wood Green , London N22 ) και θα ακολουθήσει 
η ταφή τους στο κοιμητήριο του New Southgate Cemetery.  

Ο εκλιπών κατάγετο από το Ριζοκάρπασσο της Κύπρου και αφήνει 3 
παιδιά, Άντρο, Ευάγγελο, και Μάριο,  αδελφή Γιαννούλα, αδέλφια  

Ανδρέα και Κυριάκο, νύφη και τρία εγγόνια.   
Η τελετή θα πραγματοποιηθεί σε πολύ κλειστό οικογενειακό κύκλο λόγω 
των περιοριστικών μέτρων για τον Κορωνοϊό. Ξέρουμε ότι η αγάπη και οι 

σκέψεις σας θα είναι μαζί μας. Όταν ξεπεραστεί η  
πανδημία και ολά έρθουν σε κανονική πραγματικότητα, θα οργανώσουμε 

μνημόσυνο, όπου θα καλέσουμε όλους τους συγγενείς και φίλους. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Spyros Papakyriacou 

(From Rizokarpaso, Cyprus) 
It is with great sorrow that we announce the passing away of our beloved dad,  

Spyros Papakyriacou, who died on the evening of 27th April, at home in London, with 
his three sons around him,  after bravely battling with kidney disease and a blood  

disorder for many years. Spyros was born in Rizokarpasso, Cyprus, on 18/11/1932, 
and having just lost his beloved wife Elpiniki on the 1st April, he now  leaves behind 
 3 inconsolable sons, Andros, Evangelos and Marios,  a daughter in law, 3 grand- 

children, a sister, 2 brothers and extended family & friends. Spyros was a kind,  
generous man whose family meant everything to him, someone who was always 
happy with the  simple pleasures of life. A very sociable person with many friends 

and always with a lovely sense of humour.  Our father was much loved and  
respected and will be painfully missed by all. May he rest in everlasting peace. 

His funeral will be joint with our mother’s funeral and will take place on  
6th May 2020, at 10.30 am, at St. Mary’s Cathedral, Trinity Road, London N22, 
followed by a joint burial at New Southgate Cemetery. They were truly a loving  

couple and they now leave together. The family’s pain and loss is immeasurable. 

Due to the current Coronavirus pandemic, only immediate family will be able to  
attend the church service and cemetery.   

We know your love and thoughts will be with us. There will be a joint memorial, 
when hopefully this pandemic crisis has ended. 18.11.1932 - 27.04.2020

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Pediandros Ζacharias Pilalis  
 (From Leonarisso, Cyprus)

 

With heavy hearts we sadly announce the passing of our beloved Husband, 

Father, Bapou and Brother on Tuesday 21st April 2020.  

Andreas leaves behind his wife Eleni, his sons Zak, and Soto - wife Ekaterina, 

grandchildren Andreas, Dimitrios and Eleni, Siblings - Fofoulla (+), Trifonou,  

Yiannaki, Panaretos, Demetia, Bolivios, Orthodoxos, Pambos and their  

respective families.     

A man of great fortitude, strength and love, he will be greatly missed by all. 

Due to the current world pandemic there will be a very small private funeral  

with only immediate family.  

Rest in peace 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Παιδίανδρος Ζαχαρίας Πιλάλης 

(από τo Λεονάρισσο, Κύπρος) 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο του πολυαγαπημένου μας  

συζύγου, πατέρα και παππού Παιδιαντρου Ζαχαρία Πιλάλη, ο οποίος  

απεβίωσε την Τρίτη 21 Απριλίου 2020. 

Αφήνει την σύζυγό του Ελένη, υιούς Ζάκ και Σώτο-σύζυγο Αικατερίνα,  

εγγόνια: Αντρέα, Δημήτριο και Ελένη, αδέλφια : Φοφούλλα (+), Τρυφωνού, 

Γιαννάκη, Παναρέτο, Δεμέτια, Πολίβιος, Ορθόδοξος, Πάμπος και οι  

οικογένειες του. Ένας άντρας με δυναμική ψυχή, γεμάτος αγάπη και  

γενναιόδωρος. Θα μας λείψει πολύ. 

Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του25.03.1939 - 21.04.2020
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† DEATH ANNOUNCEMENT 
 

Miltis Andreas Miltiades 
(From Pano Zodhia) 

It is with great sadness that we announce the loss of our beloved Miltis Andreas Miltiades. 
A much loved husband, father, grandfather and great grandfather who sadly passed away on  

Wednesday 22nd April 2020, at the age of 85. 
Miltis was born on 15th October 1934 in Pano Zodhia, Cyprus and came to reside in London at the age of 

18, where he met the love of his life Christalla and they married soon after. 
After completing a diploma in cutting gentlemen’s and ladies garments, Miltis started his own 

 business in the heart of central London. Miltis was a well-respected tailor for Vivienne Westwood,  
Jane De Lacey, John Galliano, Betty Jackson and many more. His work is currently being  

exhibited in the Victoria and Albert Museum. 
He leaves behind his wife Christalla, children Vasoulla, Thekla and Andy. His son in-laws Laki and Christaki 
and his daughter in-law Androulla. His six grandchildren, Christina, Lydia, Christiana, Xenia, Kristopher and 

Nikolas, and his three great grandchildren Alicia, Julietta and Alexander. 
Our beloved father was a humble man, who was very much loved and respected   

by all who met and knew him. 
Dad, you graced this world on 15th October 1934 and you departed on 22nd April 2020 having touched so 
many hearts. You will live on in our hearts and memories and will never be forgotten. Until we meet again. 

Anyone who wishes to contact the family can telephone: 07496796953 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Mιλτής Αντρέας Μιλτιάδης  
(από την Πάνω Ζώδια) 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πάτερα, παππού και  
προπάππου, Μιλτή Αντρέα Μιλτιάδη, την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020, σε ηλικία 85 χρονών. 

Ο Μιλτής γεννήθηκε στην Πάνω Ζώδια, στις 15 Οκτωβρίου 1934 και ήρθε στο Λονδίνο σε ηλικία 18 χρονών, 
όπου γνώρισε, αγάπησε και παντρεύτηκε την σύζυγο του Χρυστάλλα. 

Αφού πήρε το Δίπλωμα στην κοπτική/ραπτική, ίδρυσε την δική του επιχείρηση στην  
ενδυματοβιομηχανία, στην καρδία του Κεντρικού Λονδίνου. Συνεργάστηκε για πολλά χρόνια με μεγάλα  

ονόματα της μόδας, όπως την Vivienne Westwood,  την Jane De Lacey,  
τον John Galliano, την Betty Jackson και πολλά άλλα. Κάποια δείγματα της δουλειάς του, 

 εκτίθενται τώρα στο Μουσείο Victoria and Albert, στο Λονδίνο. 
Αφήνει την σύζυγο του Χρυστάλλα, τα παιδιά του Βασούλλα, Θέκλα και Αντρέα, τους  γαμπρούς του,   

Λάκη και Χριστάκη και την νύφη του Αντρούλλα. Τα έξι του εγγόνια: Χριστίνα, Λύδια,  
Χριστιάνα, Ξένια, Xρίστοφερ και Νικόλας, και τα τρία του  δισέγγονα, Αλίσια, Ιουλιέττα και Αλέξανδρο.  

Ο αγαπημένος μας πατέρας ήταν ένας σεμνός, φιλήσυχος και ταπεινός άνθρωπος που με τον  
χαρακτήρα του κατάφερε να κερδίσει την αγάπη και τον σεβασμό όλων όσων τον γνωρίσαν. 

Αγαπημένε μας πάτερα έδωσες την παρουσία σου στον κόσμο στις 15 Οκτωβρίου 1934 και φεύγεις  
στις 22 Απριλίου 2020 μετά που αγγίξεις τόσες καρδιές.   

Θα ζεις πάντα στις σκέψεις μας και οι αναμνήσεις μας θα είναι πάντα ζωντανές.   
Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη μέχρι να ξανανταμωθούμε. 

Όσοι επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την οικογένεια μπορούν να τηλεφωνήσουν στο  
07496 796 953. 15.10.1934 - 22.04.2020

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Νicos Kyriacou 
(From Nikitari, Cyprus) 

 It is with great sadness that our beloved husband and father Nicos Kyriacou passed away 
from Cancer on Friday 10th April at the age of 74. He leaves behind his wife Mary, daughters 

Elizabeth and Miranda, Son in Law Pani and grandchildren Nicholas and Elena.  
 Siblings Andreas, Stelios and Agni.  

 Nicos was an amazing husband, father, bappou, and a true gentleman to all that knew him.  
He will be greatly missed by all his family and friends. You will always be in our hearts, 

thoughts and will never be forgotten. We love you so much bappou.  
Rest in Peace. 

 The funeral will be held on Saturday 02nd May 2020 at St Mary's Church in Wood Green, 
 followed by the burial at New Southgate Cemetery.  Due to the current circumstances the 

 funeral will be attended by the immediate family only.  There will be a memorial service later on in 
the year when possible, where all friends and family will be invited to pay their respects.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Nίκος Κυριάκου  
(από το Nικητάρι, Κύπρος) 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε ότι ο πολυαγαπημένος μας σύζυγος και πατέρας  

Νίκος Κυριάκου, απεβίωσε την Παρασκευή 10 Απριλίου, νικημένος από την μάχη που 

έδωσε με τον καρκίνο, σε ηλικία 74 ετών.  

Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Μαίρη, θυγατέρες: Ελίζαμπεθ και Μιράντα, γαμπρό Πάνη,  

εγγόνια: Nικόλα και Έλενα, αδέλφια: Aντρέα, Στέλιο και Αγνή.  

Ο Nίκος ήταν ένας καταπληκτικός σύζυγος, πατέρας και παππούς, ένας  

πραγματικά κύριος, σε όσοι τον γνώριζαν.  

Θα είναι πάντα στις καρδιές μας και δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ.  

Σε αγαπάμε τόσο πολύ παππού. Θα μας λείψεις όλους πάρα πολύ.  

Αναπαύσου εν ειρήνη. 

Η κηδεία θα γίνει το Σάββατο 2  Μαΐου 2020, στην εκκλησία της Παναγίας στο Wοοd Green 

και η ταφή στο κοιμητήριο του Southgate. 

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης της πανδημίας του  

Κορωνοϊού, μόνο οι στενοί συγγενείς του εκλιπών θα μπορέσουν να  

παρακολουθήσουν την νεκρώσιμο ακολουθία στην εκκλησία και στο κοιμητήριο.14.10.1945 -10.04.2020
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ελένη Χαραλάμπους 
(από το Έξω Μετόχι, Κύπρος) 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε την απώλεια της Ελένης 
 Χαραλάμπους από το Έξω Μετόχι της Κύπρου. 

Η Ελένη πέθανε την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020,  αφήνοντας 
πίσω της τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δισέγγονα της, καθώς 

και τους αγαπημένους φίλους της. Η Ελένη θα λείψει  
δυστυχώς από όλα αυτά τα αγαπημένα πρόσωπα. 

Ο Θεός ας αναπάψει την ψυχή της. 
Λόγω της τρέχουσας παγκόσμιας πανδημίας του κορωνοϊού, 

θα τηρηθούν τα επιτρεπόμενα μέτρα για την προσέλευση  
ελάχιστου αριθμού ατόμων και για το λόγο αυτό η κηδεία θα 

πραγματοποιηθεί  σε στενό οικογενειακό κύκλο. 
Μόλις τα μέτρα κοινωνικής απόστασης θα το επιτρέψουν, θα 

πραγματοποιηθεί μνημόσυνο μέσα στο τρέχον έτος, όπου όλοι 
σας  θα είστε ευπρόσδεκτοι για να τιμήσουμε την Ελένη μας. 
Γνωρίζουμε ότι η αγάπη και οι σκέψεις σας θα είναι μαζί μας.  

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Eleni Charalambous  
(From Exo Medohi, Cyprus) 

It is with great sadness to announce the loss of Eleni 
Charalambous from Exo Medohi, Cyprus. 

Eleni passed away on Friday 3rd April 2020 leaving  
behind her children, grandchildren and  

great-grandchildren as well as much-loved friends.  
Eleni will be sadly missed by all her loved ones.  

May she rest in peace.  

Due to the current world pandemic situation there will be 
a very small private funeral with only  

immediate family in attendance.  

There will be a memorial service later in the year as soon 
as it is reasonably possible where everyone will be 

 welcome to attend to pay their respects.  

We know your love and thoughts will be with us. 
 

02.06.1923 - 03.04.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ  
Μαρία (Τρικούλια) Γιαννοπούλου 

(από το Ριζοκάρπασο, Κύπρος) 
Η Μαρία, η στοργική μητέρα 3 παιδιών και 7 εγγονών, αδελφή και διά 
βίου υποστηρικτής σε 4 αδέλφια, φίλη και συγγενής με πολλούς στην 
ελληνοκυπριακή κοινότητα στο Λονδίνο, απεβίωσε στον ύπνο της στις 

8 Απριλίου σε οίκο ευγηρίας στο Βόρειο Λονδίνο. 
Η Μαρία, ήταν μια γενναία και τολμηρή γυναίκα, καθώς μετανάστευσε 

το 1954, φεύγοντας από το οικογενειακό της σπίτι στο Ριζοκαρπάσο και 
ήρθε στο Λονδίνο για να αναζητήσει εργασία ώστε να βοηθήσει και να 
στηρίξει τους γονείς της και τα 4 μικρότερα της αδέλφια. Δημιούργησε, 

με τον επί 50 χρόνια σύζυγό της Πόλυ, ένα υπέροχο σπίτι και μια  
επιτυχημένη επιχείρηση ραπτικής.  Αντιμετώπιζε όλες τις προκλήσεις 

της ζωής της. Όλοι όσοι την γνώριζαν θα την θυμούνται πάντα με 
αγάπη, καθώς φαινόταν πάντα ευτυχισμένη όταν περιβαλλόταν από 

την οικογένεια και τους φίλους της. 
Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του 

Αγίου Ανδρέα, όπου παντρεύτηκε και είχε βαφτίσει τα 3 παιδιά της, την 
Δευτέρα 11 Μαΐου 2020, την οποία μπορεί να παρακολουθήσει μόνο η 
στενή οικογένειά της λόγω των περιορισμών που προέκυψαν από την 

πανδημία του κορωνοϊού.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Maria (Trikoulia) Yiannopoulou  

(From Rizokarpasso, Cyprus) 
 

Maria, caring mother of 3 beloved children and 7 grandchildren, sister 
and lifelong supporter to 4 siblings, and friend and relative to so many 

others in the Greek Cypriot and London community, passed away 
peacefully in her sleep on 8 April in her North London care home. 

Maria, a brave and bold teenager, emigrated in 1954 from her family 
home Rizokarpasso in Cyprus to London, to seek employment to help 

support her parents and 4 younger siblings. She created, with Polis 
her husband for over 50 years, a wonderful home and a thriving  

dressmaking business and community hub in what must have been 
then a most strange and foreign land.  

She was more than equal to all the challenges.  

She will be remembered lovingly by all those that knew her. Always 
her happiest when surrounded by her family and friends.  

A service in her memory will be held at St Andrew's Greek Orthodox 
church, where she was married and had her 3 children christened, on 
11 May 2020 which can only be attended by her immediate family due 

to the UK wide lockdown restrictions.   24.08.1936 - 08.04.2020

† DEATH ANNOUNCEMENT

It is with great sadness we announce the death of our 
beloved Maroulla Kourtellaris, who passed away on the 

3.4.2020. She leaves behind her sons: Solon, Takis, 
George, daughter in law Panayiota, grandchildren: Evie, 
George, Christopher, Andy, Peter and extended family 

in Lοndon and Cyprus. 
Due to the current pandemic situation the funeral date has 

not been finalised as yet. There will be a private funeral 
limited only to immediate family members in attendance.  

 
Mε μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο της 

 αγαπημένης μας μητέρας Μαρούλλας Κουρτελάρη που 
απεβίωσε την Παρασκευή 3.4.2020, σε ηλικία 81 ετών. 
Αφήνει πίσω τους υιούς της Σόλων, Τάκη και Γιώργο, 

την νύμφη της Παναγιώτα, τα εγγόνια της Ήβη, Γιώργο, 
Χρίστοφερ, Αντρέα, Πέτρο και συγγενείς από την 

Κύπρο και το Λoνδίνο.  
Λόγω της τρέχουσας κατάστασης της πανδημίας του 

κορωνοϊού, μόνο οι στενοί συγγενείς της εκλιπούσας θα 
μπορέσουν να παρευρεθούν στη νεκρώσιμη ακολουθία 

στην εκκλησία και στο κοιμητήριο.  

Maroulla Kourtelaris

01.09.1938 - 03.04.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
 

George Nicholas Georgiou 
(από την Αγία Βαρβάρα, Λευκωσία)

 
Mε μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο του αγαπημένου μας 

Γιώργου που απεβίωσε την Τρίτη 21 Απριλίου 2020 σε ηλικία 62 

ετών. Αφήνει την αγαπημένη του σύζυγο Κίκα, παιδιά: Στήβεν και  

Χρίστοφερ, αδέλφια: Kώστα, Παύλο και Μαρία, ανίψια και λοιποί  

οικογένεια. Ο Γιώργος ήταν συνιδιοκτήτης του ψαροταβέρνας Τοffs 

στο Μuswell Hill. Θα λείψει πολύ στο προσωπικό, στους γείτονες 

αλλά και στους πελάτες. Ο Γιώργος ήταν μια ανοικτή εγκυκλοπαίδεια 

με σοφία και εμπειρία, μια ευγενική ψυχή που ποτέ δεν είχε να πει 

κακή κουβέντα για κανένα, ακόμη και σε περιόδους άγχους και  

δυσκολιών, θα εργαζόταν πιο σκληρά βάζοντας τον εαυτό του στην 

πρώτη γραμμή με ηρεμία και γαλήνη. Ήταν ένας αφοσιωμένος και 

στοργικός σύζυγος, πατέρας, αδελφός και φίλος. 

Αιώνια του η μνήμη

† DEATH ANNOUNCEMENT 

George Nicholas Georgiou 
(From Ayia Varvara) 

 

It is with great sadness that we announce the death of our  

beloved George Νicholas Georgiou on Tuesday 21 April 2020 at 

the age of 62. He leaves behind his wife Kika, sons: Steven, 

Christopher, siblings: Cοstas, Paul, Maria, nephews and nieces 

and an extended family. 

George was the co-owner of Toffs in Muswell Hill, where he will 

be greatly missed by the staff, neighbours and customers. 

George has a encyclopedia of knowledge wisdom and  

experience, he was a kind hearted soul, that never had a bad 

word to say about anyone and even in times of stress and  

personal suffering he would always work hard to ensure others 

were ok before him. He was a devoted and loving husband, 

father, brother and a friend. 
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

Michael Philippou 
(From Κato Varosi) 

In Loving memory of Michael Philippou who was born on the 10/6/1942 in lower  
Famgusta Cyprus, and passed away peacefully at home on the 17/04/2020.  

 A loyal loving devoted husband, to Eleftheria Philippou a devoted father to his 2 sons  
Andrew, Mario and there partners Terri and Lisa, his beloved daughter Helena and an 
adored grand father by his beloved grandchildren Liah, Michael, Daniel, Elle and Jack 
who he cherished. he also leaves behind his beloved sister Αndreanna and his brother 

Costa, as well as his many nephews and nieces that  he loved dearly in there own 
different ways, as one of his nephews said we have lost a legend many of you will have 
known him as Michael the shoe repairer from Oakwood where he had a shop for many 
years he will be sadly missed for  his character and  his great sense of humour we have 

lost a legend and god has gained one who will keep him amused may you rest in  
eternal peace love from all your Family X. 

 
Unfortunately due to the current climate of affair we are unable to share with you any 

burial details at present 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Mιχάλης Φιλίππου  
(από το Κάτω Βαρώσι) 

Mε μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας σύζυγου, πατέρα και 
παππού Μιχάλη Φιλίππου, που απεβίωσε στο σπίτι του,  

την Παρασκευή 17 Απριλίου 2020 σε ηλικία 77 ετών.  
Αφήνει τη σύζυγο του Ελευθερία, τους δύο υιούς του, Αντρέα, Μάριο και τις  

συντρόφους τους Τέννι και Λίζα. τη θυγατέρα του Έλενα, 5 εγγόνια: Liah, Michael,  
Daniel, Elle, και Jack, τα αδέλφια του: Aντριάνα, Κώστα και πολλά ανίψια του τα οποία  

αγαπούσε πάρα πολύ. Οι περισσότεροι θα τον γνωρίζατε ως τον Michael τον  
επισκευαστή παπουτσιών στο  Οakwood, όπου  είχε το μαγαζί του για πολλά χρόνια.  

Θα μας λείψει πολύ ο καλός του χαρακτήρας και το υπέροχο χιούμορ του, όπως είπε και 
ένας ανιψιός του «χάσαμε ένα θρύλο» 

Eμείς χάσαμε τον θρύλο μας και κέρδισε ο Θεός ένα άτομο το οποίο θα τον διασκεδάζει.  
Αναπαύσου εν ειρήνη. 

Αγάπη από όλη την οικογένεια. 
Δυστυχώς λόγω της τρέχουσας κατάστασης δεν μπορέσαμε μέχρι στιγμής να  

διοργανώσουμε ημερομηνία για την κηδεία του.10.06.1942 - 17.04.2020
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

 
Κλίο Ελευθερίου 

(από τη Λευκωσία) 
Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας 

μητέρας Κλειώς, η οποία απεβίωσε την Τετάρτη 23 Απριλίου 2020 σε 

ηλικία 95 ετών, μετά από εγκεφαλικό που προήλθε από τον κορωνοϊό. 

Αφήνει τα παιδιά της: Σωτήρη, Φωτεινή, Μαίρη, τα εγγόνια της: Σύριλ, 

Αλέξαντρο, Χριστίνα, Mάρκο, Ματθαίο και Λούκα. Όσοι γνώρισαν την 

Κλειώ θα την θυμούνται για την καλοσύνη της, για το χιούμορ και την 

εύθυμή της προσωπικότητα. Η Κλειώ ήταν ένα πιστό μέλος της 

 κοινότητάς του Ελληνορθόδοξου Ναού του Τιμίου Σταυρού και του 

Αγίου Μιχαήλ. Πήγε να συναντήσεί στον ουρανό τον αγαπημένο της 

σύζυγο Κώστα. Λόγω της τρέχουσας κατάστασης της πανδημίας του 

Κορωνοϊού, μόνο οι στενοί συγγενείς της εκλιπούσας θα μπορέσουν 

να παρακολουθήσουν την νεκρώσιμο ακολουθία στην εκκλησία και στο 

κοιμητήριο. Όταν ξεπεραστεί η πανδημία και όλα έρθουν στην  

κανονική πραγματικότητα θα οργανώσουμε μνημόσυνο, όπου θα  

καλέσουμε όλους τους συγγενείς και φίλους.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Kliο Eleftheriou 

(from Nicosia)  

It is with great sadness that we announce the death of our much-

loved mother Klio, who passed away peacefully on Wednesday 23rd 

April 2020, aged 95, following a stroke brought on by coronavirus 

 infection. She leaves behind her children: Sotires, Photina and 

Mary, and her grandchildren Cyril, Alexander, Christina, Mark,  

Matthew and Luke, to join her dearly beloved husband Costas in 

heaven. Those who knew Klio will remember her kind heart, playful 

sense of humour and cheerful personality, and as a loyal member of 

her church community, the Greek Orthodox Cathedral of the Holy 

Cross and St Michael. Due to the current pandemic situation, there 

will be a very small private funeral with only the immediate family in 

attendance. A celebration of her life will be held at a later date.25.07.1924 - 23.04.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ  
Σπύρος Σταματίου 
(από το Τρίκωμο, Κύπρος) 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, πεθερού και παππού, Σπύρου Σταματίου, ο οποίος απεβίωσε 

μετά από καρδιακό επεισόδιο, στο North Middlesex hospital, την Πέμπτη 
16 Απριλίου 2020, σε ηλικία 82 ετών. 

  Αφήνει πίσω την αγαπημένη του σύζυγο Κασσιανή, τα παιδιά του: 
Άντρη, Εύη και Σταμάτη, γαμπρούς και νύμφη: Άντη, Γκόρντον και Nίκη, 

εγγόνια: Kασσιανή, Αντρέα, Σπύρο, Ελίζαμπεθ, Έλενα.  
Ο Σπύρος ήρθε στο Λoνδίνο με την οικογένεια του το 1978, μετά από τον  

πόλεμο και δούλεψε ως λογιστής στο Palmers Green. Ο εκλιπών ήταν ένας 
ειλικρινής, μορφωμένος και ταπεινός άνθρωπος, ο οποίος ήταν πολύ  

αγαπητός σε όλη την παροικία του Λονδίνου αλλά και στην Κύπρο. Πάντα 
βοηθούσε όποιο τον χρειαζόταν και ήταν ένας άνθρωπος που κρατούσε τον 
λόγο του, καθώς όταν έλεγε ότι θα κάνει κάτι, δεν τα παρατούσε μέχρι να το 
πετύχει! Θα μας λείψει πολύ ο ίδιος και όλες οι ιστορίες του από την Κύπρο 

και το Λονδίνο και θα αναπολούμε κάθε στιγμή που περάσαμε μαζί του. 
Λόγω της τρέχουσας κατάστασης της πανδημίας του  

Κορωνοϊού, μόνο οι στενοί συγγενείς του εκλιπών θα μπορέσουν 
 να παρακολουθήσουν την νεκρώσιμο ακολουθία στην 

 εκκλησία και στο κοιμητήριο.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Spiros Stamatiou 

(From  Tricomo, Cyprus) 
It is with great sadness that we announce the death of our beloved  

Spiros Stamatiou on Thursday the 16th of April 2020, at the  
north Middlesex hospital , due to heart failure, aged 82. 

He leaves behind his beloved wife Kassiani, daughters and son:  
Andrie, Evy and Stamatis, Sons and Daughter in law : Andy, Gordon and 

Nikki, Grand children: Cassie, Andrew, Spiros, Elizabeth, Elena. 

Spiros came to London with his family in 1978 after the war and worked 
as an accountant before retiring in Palmers Green. 

He was an honest, well educated but humble man, who was well known 
and respected in the community and in Cyprus. Spiros was a loving  

husband, father, father in law and grandfather and will be greatly missed. 
He always wanted to help everyone and a man of his word, once he 

promised something to someone , he saw it through to the end. We will 
miss him and all his heart warming stories from his time in Cyprus and 

London and we will cherish every Moment spent with Him.  
Due to the current pandemic situation the funeral date has not been  

finalised as yet. There will be a private funeral limited only to immediate 
family members in attendance.  

Always in our thoughts and prayers - will never be forgotten. 
R.I.P 20.12.1937 - 16.04.2020
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

George Sergiou  
(From Kalopsida, Cyprus) 

Our dad was a strong man, a proud and loving grandfather, a caring great grandfather and a 
one in a million husband.  Arsenals No1 supporter. 

He cared and helped so many people, worked hard all his life and was loved so very much. 
Taken too soon, we were not ready, we will never be. Our hearts will forever be crushed.  

 As a family we are struggling to come to terms with our loss.  
Leaves behind  his wife Theodosia who stood by his side building their businesses 

including Gypsy Girl, 3 daughters: Polly, Penny, Caterina,  7 grandchildren: Kika, George, 
Pavlos, Skevi, Celia, George and Georgie and 8 little great grandchildren. 

We are sorry we didn't get to say goodbye, kiss you and hold you in your last moments of 
your amazing life. We all love you and always will. Sleep well our Angel! 

Due to the current restrictive circumstances, there will be a funeral 
 with only the family in attendance.  

Τhere will be a memorial service to be held in the not too distant future  
when hopefully this pandemic crisis is finished. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γιώργος Σεργίου  
(από την Καλοψίδα, Κύπρος) 

O πολυαγαπημένος μας πατέρας Γιώργος Σεργίου απεβίωσε την 
Δευτέρα 6 Απριλίου 2020, σε ηλικία 81 ετών. Ο πατέρας μας ήταν ένας δυνατός 
 άνθρωπος περίφανος και αγαπητός παππούς, ένας εξαιρετικός προπάππους  

και ένας σπάνιος σύζυγος. Νo1 φίλαθλος της Αrsenal.  
Φρόντιζε και βοήθησε πάρα πολλούς. Δούλεψε σκληρά σε όλη τη ζωή του και όλοι τον  

αγαπούσαν. Μας έφυγε πολύ νωρίς, δεν είμασταν καθόλου προετοιμασμένοι και 
 δύσκολα θα το ξεπεράσουμε. Οι καρδιές μας για πάντα θα είναι  

πλυγομένες, ως οικογένεια αγωνιζόμαστε να συμβιβαστούμε με την απώλεια μας.  
Ο εκλιπών αφήνει τη σύζυγό του Θεοδωσία, που στάθηκε δίπλα του και έκτισαν μαζί  

διάφορες επιχειρήσεις μαζί και το Gypsy Girl, 3 θυγατέρες, Polly, Penny and Caterina, 
 7 εγγόνια: Kίκα, Γιώργος, Παύλο, Σκεύη, Σύλια, Γιώργο, Γεωργία και 8 δισέγγονονα.  

Συγγνώμη που δεν σου είπαμε αντίο, σε φιλούμε και κρατάμε τις τελευταίες  
στιγμές από την καταπλικτική σου ζωή.  Όλοι σε αγαπάμε παντοτινά.  

Κοιμήσου καλέ μας άγγελε!  
Λόγω της τρέχουσας κατάστασης της πανδημίας του Κορωνοϊού, μόνο οι στενοί  

συγγενείς του εκλιπών θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν την νεκρώσιμο   
ακολουθία στην εκκλησία και στο κοιμητήριο. 

Όταν ξεπεραστεί η πανδημία και όλα έρθουν στην κανονική πραγματικότητα θα 
 οργανώσουμε μνημόσυνο, όπου θα καλέσουμε όλους τους συγγενείς και φίλους.25.10.1938 - 06.04.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
 

Κατίνα Μιχαήλ 
(από το Zακάκι, Λεμεσός) 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας  

μητέρας και γιαγιάς Κατίνας Μιχαήλ, από το Ζακάκι Λεμεσός, η οποία 

απεβίωσε στον ύπνο της, την Τρίτη 21 Απριλίου 2020 σε ηλικία 86 ετών. 

 Η κηδεία της θα γίνει στην Κύπρο, όπου θα ενταφιαστεί με το  

σύζυγό της Αντρέα. Η εκλιπούσα αφήνει 3 παιδιά: Στέλιο, Άννα 

 και Σούλλα, γαμπρούς: Jake, Σάββα,  

νύμφη: Eλένη, 6 εγγόνια και 5 δισέγγονα. 

 Η Κατίνα ήταν καλόψυχη και την αγαπούσαν όλοι όσοι την γνώριζαν 

στην παροικία. Όλοι θα την θυμόμαστε για την ανιδιοτέλειά της, την 

αθωότητα της και την προθυμία της να βοηθά  

όποιον και όπου μπορούσε. 

Η θλίψη μας είναι βαθιά, αλλά μας ανακουφίζει το γεγονός ότι θα  

αναπαυθεί μαζί με τον αγαπημένο της σύζυγο και για τόσες ιδιαίτερες 

αναμνήσεις που μας άφησε. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ θα  

παραμείνει πάντοτε στις καρδιές μας.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Katina Michael 

(From Zakaki, Limassol) 
 

It is with great sadness that we announce the death of our beloved 
mother and grandmother Katina Michael originally from Zakaki, 
 Limassol, who died peacefully in her sleep at the age of 86 on  

Tuesday 21st April 2020. Her funeral will be held in Cyprus, where 
she will be buried with her husband Andreas Michael.  

Katina is leaving behind three children, her son Stelios and her  
daughters Anna and Soulla, her son-in-laws Jake and Savva, her 
daughter-in-law Helen, 6 grandchildren and 5 great-grandchildren.  

Katina was a kind soul and was loved by many in her community.  
She will always be remembered for her selflessness, her innocence, 

and her willingness to help people whenever she could.  
Our sadness runs deep, but we take comfort that she will be laid to 
rest with her beloved husband and that she has left us with such 

special memories. She will never be forgotten and will always 
 remain in our hearts. 06.03.1934 - 21.04.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
 

Αndreas Nickoli 
(από την Αγία Βαρβάρα, Λευκωσία)

 
Απεβίωσε την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 στο νοσοκομείο του Νorth 

Middlesex, o Aντρέας Νικολή σε ηλικία 89 ετών. Ο εκλιπών  
καταγόταν από την Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας και ήρθε στο Λονδίνο 

το 1953. Αφήνει την σύζυγό του Παναγιώτα,  
τα παιδιά του: Xρυστάλλα, Τόνυ και Nίκο, εγγόνια, δισέγγονα και 

πάρα πολλούς συγγενείς.  
Ο Aντρέας ήταν ένας πραγματικός κύριος και αγαπούσε να  

περιβάλλεται από την οικογένεια και τους φίλους του. Ήταν γνωστός 
για την γενναιοδωρία του, στοργικός και καλοσυνάτος.  

Η κηδεία του θα γίνει στις 12 Μαΐου η ώρα 1:00μμ, στην Εκκλησία 
του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο Wightman Road και η ταφή στο 

κοιμητήριο του Southgate.  
Λόγω της τρέχουσας κατάστασης της πανδημίας του Κορωνοϊού, 

μόνο οι στενοί συγγενείς του εκλιπών θα μπορέσουν να  
παρακολουθήσουν την νεκρώσιμο ακολουθία στην  

εκκλησία και στο κοιμητήριο.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Andreas Nickoli  
(From Ayia Varvara)

 

 

 
Andreas Nickoli passed away at the North Middlesex Hospital, on 

the 9th April at the age of 89. Andreas is from Ayia Varvara,  
Nicosia, Cyprus and he came to London in 1953. He will be 

greatly missed by his wife Panayiota, daughter Christalla,  sons 
Tony and Nicos, and all of his grandchildren and  

great grandchildren and also many other relatives and friends.  

Andreas was a true gentleman and loved to be surrounded by his 
family and friends. He was known for his generosity, 

kindness and thoughtfulness.  

Funeral will be held at St John The Baptist Greek Orthodox 
Church 12th May 2020 at 1pm followed by a service at New 

Southgate Cemetery.  

Unfortunately due to the current pandemic situation there will be 
a very small private funeral with only immediate family in 

 attendance. 
 

16.03.1931 - 09.04.2020
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† DEATH ANNOUNCEMENT 
Pantelis Stylianides  

 (From Κythrea, Cyprus)
 

It is with great sadness that we announce the death of our beloved Pantelis, aged 76.  
He passed away on Friday the 3rd of April 2020. He leaves behind his wife Eleni, his son Christo 

and daughter in law Andrea and three of his grandchildren, Sofia, Stefano and Arielle. 
 He will be greatly missed and forever in our hearts. 

Pantelis started working as an apprentice in his father’s factory in Cyprus, in the design and  
manufacture of car silencers. In 1973 he arrived in the UK working for the British Motor  

Corporation working as an engineer for Austin Mini. He then qualified as an accountant working for 
large city shipping corporations and then as a sole practitioner. He organised many cultural and  

charity events in London and was also a long serving committee member of the Hellenic Society of 
Professional People and Scientists in Great Britain. He was presented with a certificate of  

appreciation by the Greek Cypriot Brotherhood in recognition for his services and help after the  
Cyprus invasion including acting as a key advocate in the promotion of the Cyprus problem in the UK.  

The funeral will take place on the 18th of May 2020, 12.30pm, at St Nektarios Church, and the  
burial at Islington and St Pancras Cemetery in East Finchley. 

Due to the current world pandemic there will be a very small private funeral with only immediate 
family. A memorial service will follow once the pandemic is over. 

Anyone who wishes to contact the family can telephone: 07957002977.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
Παντελής Στυλιανίδης 

(από την Κυθρέα, Κύπρος) 
Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο του πολυαγαπημένου μας Παντελή, ο οποίος  

απεβίωσε την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 σε ηλικία 76 ετών.     
Αφήνει την σύζυγό του Ελένη, υιό Χρίστο, νύμφη Άντρια, 3 εγγόνια: Σοφία, Στέφανο και Αrielle.  

Θα μας λείψει και πάντοτε θα είναι στις καρδιές μας.  
Ο Παντελής άρχισε να δουλεύει ως μαθητευόμενος με τον πατέρα του στην Κύπρο,  

στο σχεδιασμό και την κατασκευή σιγαστήρων αυτοκινήτου. Το 1973 ήρθε στην Βρετανία και  
εργαζόταν στο Βritish Mοtor Corporation για το Αustin Mini. Mετά από σκληρή δουλειά πήρε το  

δίπλωμα του στη λογιστική και εργάστηκε στο κέντρο του Λονδίνου για μεγάλες ναυτιλιακές εταιρίες 
και στη συνέχεια άνοιξε το δικό του λογιστικό γραφείο. Διοργάνωσε πολλές  

πολιτιστικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις στο Λονδίνο και για πολλά χρόνια ήταν μέλος της επι-
τροπής του Ελληνικού Συνδέσμου επαγγελματιών και επιστημών στην Βρετανία.  

Η Ελληνική Κυπριακή αδελφότητα τον τίμησε με το πιστοποιητικό εκτίμησης ως αναγνώριση των 
υπηρεσιών του για τη βοήθεια που έδωσε στην Κύπρο μετά την τουρκική εισβολή, σαν βασικός  

υποστηρικτής στην προώθηση του κυπριακού προβλήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
 Η κηδεία του θα γίνει στις 18 .05.2020 στις 12:30μμ στην Εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου 

 Battersea και η ταφή του στο κοιμητήριο του Islington and St. Pancras στο Εast Finchley. Λόγω της 
τρέχουσας κατάστασης της πανδημίας του Κορωνοϊού, μόνο οι στενοί συγγενείς του εκλιπών θα 
μπορέσουν να παρακολουθήσουν την νεκρώσιμο ακολουθία στην εκκλησία και στο κοιμητήριο. 

Όποιος επιθυμεί να τηλεφωνήσει της οικογένειας μπορεί να τηλεφωνήσει: 07957002977.9.10.1943 - 03.04.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
 

Βάσος Πιττάλης 
(από τον Άγιο Ιωάννη, Aγρός) 

Ο πολυαγαπημένος μας Βάσος Πιττάλης απεβίωσε στο  
Λονδίνο στις 9 Απριλίου 2020 σε ηλικία 84 ετών. Γεννημένος 

στον Άγιο Ιωάννη του Αγρού στην Κύπρο, μετέβηκε στο  
Λονδίνο όταν ήταν μόλις 17 χρονών. Οι τεθλιμμένοι, σύζυγος 

Σκεύα, παιδιά Ελένη, Νίκη, Γιάννης και Ρένα, εγγόνια  
Μελίσσα, Μιχάλης, Μαρία, Άλεξ και Βασίλης, και δισέγγονα 

Μάρκος και Ελαίνα, αδέλφια και λοιποί συγγενείς.  
Η κηδεία θα γίνει στην Ορθόδοξη Εκκλησία των Δώδεκα  

Αποστόλων στο Μπρούκμανς Πάρκ στις 14 Μαίου 2020 στις 
1.00μμ. Θα ακολουθήσει ταφή στο Κοιμητήριο Τσιέσχαντ.  

Λόγω της επιδημίας του Κορονοϊού, η κηδεία θα γίνει σε πολύ 
στενό οικογενειακό κύκλο. Μπορούν να σταλούν λουλούδια 

μέχρι τις 13 Μαίου στο Demetriou & English Funeral Directors 
Ltd, 131-133 Myddleton Road, Wood Green London N22 8NG 

Tel: 020 8889 9888. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Vasos Pittalis  
(From Agios Ioannis, Agros) 

Our beloved Vasos Pittalis passed on the 9th April 2020 at the 
age of 84, born in Agios Ioannis, Agros in Cyprus and moved to 
London at the age of 17 where he resided. He is survived by his 

wife, Skeva, children Helen, Nicki, John and Rena,  
grandchildren Melissa, Michael, Maria, Alex, Vasilis,  

great grandchildren Marcos and Elaina, brothers, sisters and 
other beloved relatives. 

The funeral will take place on the 14th of May 2020, 1pm,  
at Twelve Apostles Greek Orthodox Church, Brookmans Park 

 followed by the burial at Cheshunt Cemetery. 

Due to the Coronavirus pandemic there will be a very small  
private funeral with only immediate family. Flowers may be sent 

by the 13th May to:  

Demetriou & English, Funeral Directors Ltd, 131-133 Myddleton 
Road, Wood Green, London N22 8NG – Tel: 020 8889 9888. 15.10.1935 - 09.04.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ  
Θέμις Αθανασίου 

(από τα Κόνια, Πάφος) 
Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε ότι η αγαπημένη μας μητέρα και 
γιαγιά Θέμις Αθανασίου, απεβίωσε την Κυριακή 5 Απριλίου 2020 

σε ηλικία 84 ετών.  
Γεννήθηκε στο χωριό Κόνια, Πάφος και στη  

συνέχεια πήγε με τον αγαπημένο της σύζυγο Φήβο στην 
 Μόρφου, μέχρι και το 1974 όπου έγινε η εισβολή και  

αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν στο Λονδίνο.  
Αφήνει τις θυγατέρες της: Eυτυχία, Μαρία, Αθανασία, γαμπρούς: 

Kλεάνθης, Αχμέτ, Μάικ, εγγόνια: Zωή, Έμιλη, Nτίνα, Ράμζι,  
Κατερίνα, δισέγγονα: Γεώργιο και Ιζαμπέλλα.  

Η ταφή της θα γίνει την Πέμπτη 7 Μαΐου  2020 στο κοιμητήριο του 
Sοuthgate, αλλά λόγο της πανδημίας του κορωνοϊού μόνο οι 

στενή συγγενείες μπορούν να παρευρεθούν.  
Λουλούδια μπορούν να σταλούν μέχρι τις 6 Μαΐου στο  

Demetriou & English Funeral Directors, 131-133 Myddleton Rd,  
Wood Green N22 8NG 

0208 8899888

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Themis Athanasiou  
(From Kοnia, Paphos)

 

 
Our beloved mother and grandmother Themis Athanasiou, sadly 
passed away on Sunday the 5th April 2020, at the age of 84yrs. 

She was born in Konia, Paphos, but lived in Morphou with her 
beloved husband Phivos, until 1974 when the war forced them to 

move back to London. 

She leaves behind her daughters Eftyhia, Maria,Athanasia, son 
in laws Kleanthis, Ahmed,Mike,grandchildren Zoe, Emily, Dina, 
Ramzi, Katerina and great grandchildren Giorgio and Isabella. 

Due to the Coronavirus pandemic, there will be a private burial 
held on Thursday the 7th May 2020 at New Southgate Cemetery, 

with only immediate family. 

Flowers may be sent by the 6 th of May to: 

Demetriou &English Funeral Directors, 131-133 Myddleton Rd, 
Wood Green N22 8NG 

0208 8899888
 

31.10.1935 - 05.04.2020
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